
 
 

----------------------------Schoolreizen 12 september 2018-------------------------- 
 

Geachte ouders/verzorgers van onze leerlingen. 
 
In deze brief geven wij u informatie over de komende schoolreizen. 
 
* algemeen 
Op dinsdag 11 september krijgen de kinderen hun groene schoolshirt mee naar huis. Wilt u 
het shirt na de schoolreis weer ongewassen op school inleveren? Bij slecht weer nemen we 
ook de hesjes mee. 
Wilt u evt. gebruik van medicijnen bijv. tegen wagenziekte en andere bijzonderheden op tijd 
doorgeven aan de groepsleerkrachten? We vragen u de naam en het adres van uw kind in 
de portemonnee en in de tas te schrijven. De begeleiding tijdens de schoolreizen en de 
indeling van de groepen wordt door de groepsleerkrachten geregeld.  
De kinderen krijgen deze dag 3 pakjes drinken (bij aankomst en vertrek en tijdens de lunch). 
Tijdens de lunch krijgen de leerlingen een zakje patat met mayonaise. De kinderen gaan met 
begeleiding door het park en niet alleen, wij zijn eindverantwoordelijk voor het welzijn en de 
veiligheid van de kinderen.  
De leerlingen van de onderbouw hoeven GEEN geen geld mee te nemen. Voor het kopen 
van bijv. souvenirs adviseren wij voor de bovenbouw een bedrag van max. € 10,- per 
leerling.  
 
* schoolreis groep 4 t/m 8 
Op woensdag 12 september gaan de leerlingen van groep 4 t/m 8 op schoolreis naar de 
Efteling in Kaatsheuvel.  
Vertrek bij school: 8.30 uur. 
Terugreis vanaf De Efteling: 16.30 uur (bij school: ong. 18.00 uur) 
Bij calamiteiten kunt u contact opnemen met de volgende leerkrachten: 
juf Mariëtte: 06 40236220 (groep 4/5) 
juf Sandra: 06 29290934 (groep 6) 
juf Mariska: 06 11271706 (groep 7/8) 
juf Jacqueline: 06 11450556 (groep 7/8). 
 
* schoolreis groep 1 t/m 3.  
De groepen 1 t/m 3 gaan op woensdag 12 september op schoolreis naar Avonturenboerderij 
Molenwaard in Groot-Ammers. 
Vertrek bij school: 9.15 uur. 
Terugreis  vanuit Groot-Ammers: 16.30 uur (bij school: ong. 17.15 uur) 
Bij calamiteiten kunt u contact opnemen met de volgende leerkrachten: 
juf Agnes:  06 - 20344820 (groep 1/2) 
juf Janine: 06 - 21284180 (groep 3) 
Ook juf Lena, juf Marja en meester van Schaik gaan mee met groep 1 t/m 3. 
 
Met vriendelijke groet, namens allen, 
 
Steven van Schaik. 


