
 

                                                       

 

Beste ouders/verzorgers van onze leerlingen, 
 
Op donderdag 16 mei gaan alle leerlingen op schoolreis naar het Archeon in Alphen aan den Rijn.  
 
De kinderen worden op de normale tijd op school verwacht, zorgt u er alstublieft voor dat uw kind 
op tijd is, wij gaan om 08.45 uur lopen naar de bussen op de Zoomwijcklaan vanwaar wij om 09.00 
uur gaan vertrekken.  
 
LUNCH  
Wij vragen u vriendelijk uw kind eten en drinken mee te geven. Wellicht is het handig om een 
flesje water mee te geven wat daar gevuld kan worden. De kinderen krijgen bij Het Archeon een 
pakje drinken en een ijsje. Snoep hoort bij een schoolreis, maar alstublieft niet te veel.  
 
ZAKGELD  
Wij begrijpen het als u uw kind “zakgeld” mee wilt geven. Wij vragen u vriendelijk niet meer dan  
€ 2,50 te geven.  
 
TERUGKOMST  
Om 15.30 uur zullen wij vanaf het Archeon vertrekken, wij verwachten, zonder file, rond 16.30 uur 
terug te zijn op de Zoomwijcklaan. Mochten wij onverhoopt later zijn zullen wij dit middels de 
klassen-apps laten weten.  
 
KOSTEN  
De kosten voor de schoolreis bedragen € 27,50 per kind. Dit is voor de busreis, entree, pakje 
drinken en het ijsje. Wij vragen u vriendelijk dit bedrag uiterlijk 15 april 2019 over te maken op 
bankrekeningnummer NL 62 RABO 0112 0758 43 t.n.v. Stichting Ouderbijdragen CSG de Waard 
o.v.v. de naam en de groep van uw kind.  

Wanneer uw zoon/dochter een museumjaarkaart heeft, wilt u dit dan voor donderdag 28 maart 
doorgeven aan Juf Karin? Als uw zoon/dochter deze kaart bij de kassa van het Archeon kan laten 
zien, krijgt u naderhand het geld teruggestort. 
 
Wij vragen u vriendelijk aan ons door te willen geven indien uw kind last heeft van wagenziekte. 
Mocht uw kind hiervoor een reistablet innemen wilt u die dan aan ons geven.  
 
Wij hopen net als voorgaande jaren op mooi weer en een onvergetelijke schoolreis.  
 
Met vriendelijke groet, 
Schoolreiscommissie OR Keuchenius  


