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Duitsland: maandag 3 juni t/m vrijdag 7 juni 2019

Wat heb je nodig deze week:
•
•
•
•
•




een geldig identiteitsbewijs of paspoort.
niet meer dan twee eenheden ( koffer,tas) per persoon.
stevige wandelschoenen (zorg dat ze ingelopen zijn !!!).
kleine rugzak voor onderweg.
Europese pas (blauw) inschrijving ziektekostenverzekering.
zonder geldig identiteitsbewijs of paspoort (zie boven) en
bewijs van inschrijving ziektekostenverzekering kun je niet mee!
Beiden moeten bij vertrek getoond worden!
Zakgeld (voor onder andere de woensdag in Goslar)
We verblijven op ongeveer 1000 meter hoogte in het middelgebergte,
daar door is het in Sankt Andreasberg gemiddeld genomen iets kouder.

Wat neem je verder mee?
1 kussensloop
1 persoons dekbedovertrek
1 persoons hoeslaken
pyama
handdoeken
ondergoed
4 paar (wandel-) sokken
trui (warme trui)
extra broek
t-shirts
jas
extra schoenen
slippers
regenkleding
toiletartikelen ( tandenborstel,
kam, douche gel, etc.)
lunchpakket en drinken voor de eerste dag
zaklantaarn
zonnebrandcrème
muggenstift
spelletjes ( bijv. kaartspelen)
leesboek/ leesmateriaal.

Medicijnen? (Als dat het geval is, even de begeleiding informeren!)
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Werkweek

Duitsland
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Vertrek:
Maandag 3 juni:
Om 8.30 uur aanwezig bij het parkeerterrein achter het Fletcher Hotel
aan de Kerkhoflaan/hoek Angelsloërdijk
We vertrekken om 9.00 uur.
Aankomst bij de jeugdherberg in Sankt Andreasberg
Met kabelbaan naar Sankt Andreas Hütte
Kamer indeling
Rodelen
Eten en naderhand afruimen.
Avondactiviteit

Dinsdag 4 juni:
Naar het dorp/stadje St. Andreasberg.
Wandeltocht met gids, na bezoek National Parkhaus.
Fotospeurtocht.
Avondprogramma

Woensdag 5 juni:
Busreis naar Goslar, aldaar bezoek aan
UNESCO werelderfgoed zilvermijn Rammelsberg en
bezoek aan historische binnenstad Goslar.
Avondprogramma
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Donderdag 6 juni:
Bezoek/bezichtiging van Wendefurth Talsperre, daarna gaan we met de bus naar
de langste hangbrug van Europa namelijk de Rappbodetal Hangebrücke.
Bij terugkomst in de St. Andreashütte is er
een Grillabend (BBQ) met muziek.

Vrijdag 7 juni : de terugreis:

Wij vertrekken vrijdagmorgen om 10.00 uur uit Sant Andreasberg.

We hopen dan om ongeveer 15.00 uur terug bij de parkeerplaats aan
de Kerkhoflaan te zijn.
Op de site van school komt deze dag te staan hoe laat we terug denken te zijn.
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Kabelbaan en rodelbaan bij Sankt Adreasberg
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Sankt Andreas Hütte
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Alles wordt samen gedaan, dus


Corvee, afruimen na het eten en je kamer netjes houden



samen het eindpunt bereiken

De rugzak is nodig om




het volgende mee te nemen:
eten
regenkleding
drinken

In de bus, op de heenreis, moet je meenemen:
 lunchpakket
 drinken
 geld
In de bus is kauwgom en het eten van chips niet toegestaan. Beperk de hoeveelheid
snoep en zorg er altijd voor dat afval in de daarvoor bestemde zakjes terecht komt.
Wij zorgen ’s-avonds voor chips en andere versnaperingen.

We brengen de avonden door met:
 avondactiviteiten
 plannen maken
 spelletjes

Het gebruik van alcohol, rookwaren en energydranken is verboden.
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We overnachten in een jeugdherberg:
-

kamer netjes houden en aan het eind van de week helemaal opruimen
eventuele schade direct melden!
Het gebruik van de slaapkamer is beperkt en alleen voor de leerlingen
die die kamer toegewezen hebben gekregen.
Je maakt gebruik van de gemeenschapsruimte voor de gezellige
activiteiten. Niet van de slaapkamers!
Het gebruik van slaapzakken is niet toegestaan! Er zijn dekbedden
aanwezig.

Verblijfsregels:
Gewenst gedrag tijdens de werkweek:
-

Je respecteert de rust van anderen.
Geen geschreeuw naar elkaar of andere vormen van storend lawaai.
Je volgt de aanwijzingen van de begeleiding op.
Je zorgt ervoor dat je voldoende nachtrust krijgt.
Je gaat niet bij elkaar in de slaapkamers op bezoek.
Je gebruikt de gemeenschapsruimten om bij elkaar te komen.
Je laat je mobiele telefoon thuis !
Je blijft van andermans spullen af en vernielt niets.
Je ruimt je eigen rommel op.
Niet knoeien met eten !

Handhaving van deze gedragsregels draagt ertoe bij dat de hele groep een plezierige tijd
heeft en de sfeer goed is.
Het zorgt er ook voor dat we een volgende keer weer welkom zullen zijn in deze
jeugdherberg.
Leerlingen die het bederven voor anderen en niet in staat zijn zich volgens bovenstaande
regels te gedragen, lopen het risico dat ze door hun ouders opgehaald moeten worden.
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Stad Goslar (woensdag 5 juni)

12

Rammelsberg mijnen bij de stad Goslar (woensdag 5 juni)

13

Langste hangbrug van Europa + stuwdam (donderdag 6 juni)
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