Logg frå n Alva
Datum: 13/5-2018
Elevloggare: Hanna och Tove
Personalloggare: Bengt
Position: Förtöjd i Ramsgate
Planerat datum för att segla vidare: 14/5-2018
Beräknad ankomst till nästa hamn: 15/5-2018
Väder: Mulet under dagen men soligare under kvällen.

Elevlogg:
Hej alla föräldrar och alla andra som läser detta!

Idag har vi haft en fullspäckad dag, men mycket roligt har den varit! Dagen startade med
frukost klockan 07:30 som vanligt, vid 08:00 gick dagliga städrutinen igång och efter det
hade vi fartygsbefäl. Vi delades upp i halvklass och de andra hade eget arbete. När alla
haft fartygsbefäl så förberedde vi oss för besök av Mr Brian Jones, som är internationell
manager och lärare på Canterbury Collage. Det serverades revbensspjäll på lunchen som
han åt tillsammans med oss innan han höll ett föredrag om den skola som han kom ifrån.
Det var intressant då han bland annat berättade om de samarbeten som de hade med
skolor från hela världen, bland annat från Sverige.
Efter lunchen var det dags att ta tag i de intervjuer som Eva gett oss i uppgift att fixa. Det
är roligt att få uppleva hur trevliga människorna är när vi ställer frågor till dem, även om
de inte kunde ge oss de perfekta svaren. Speciellt när vi frågade vad de visste om
Sverige, svaren som vi fick var ABBA, ett land nära Danmark, Volvo och Ikea.
Det som vi alla längtat efter hela veckan var trerättersmiddagen som bjöds på idag. Det
var en kväll med temat Italien. Mycket roliga utklädandet har vi fått se idag, allt ifrån
mustascher (I massor) till knallröda läppar. Middagen var supergod!! Ni föräldrar ska
vara stolta hur ni har lärt era barn att laga mat. Ni ska också vara avis att ni missade
denna underbara och trevliga kväll. Förrätten bestod av pizza och varmrätten var pasta
penne med kyckling. Efterrätten var glass med frukter och varm chokladsås.

Nu är klockan 21:25! Vissa har vaktpass och andra är i land och tar farväl av Ramsgate.
Imorgon ska vi besöka Canterbury och sedan blir det avgång till Holland.

Godnatt önskar vi från England!
Kramisar Hanna och Tove

Personallogg:
Hej !Jag heter Benke och är maskinist ombord .Dagen började med de vanliga morgonrutinerna
städning och frukost sen hade vi en lektion i navigation utan instrument och presentation av
navigeringsinstrument. Eleverna är intresserade och frågar mycket. Efter lunch fick vi besök av
international manager från Canterburry college han höll ett föredrag för eleverna om deras skola.
Han blev sedan visad runt båten. Robban och jag fortsatte med rengöring av skrovet på utsidan
Eleverna bjöd sedan på en god trerätters middag med Italien som tema vi pratade och hade trevligt.
Nu har de filmvisning. Själv har jag ansvaret för nattvakten och skall ta en titt på ventilationen.
Hälsningar Benke

