SCHOOLREIS 2018
Betreft schoolreis naar Hemelrijk in Volkel
Beste ouders,
Maandag 17 september a.s. gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis.
Vertrek en aankomst zijn bij de ingang van het schoolplein aan de Octopusstraat.
Wilt u als u uw kind met de auto brengt en/of haalt ervoor zorgen om deze NIET in de Octopusstraat
te parkeren! De schoolreisbus wordt hierdoor namelijk ernstig gehinderd.
De kinderen uit groep 1 t/m 7 gaan dit jaar naar BillyBird Park Hemelrijk in Volkel.
Met deze groepen vertrekken we om 09.00 uur en we hopen om circa 17.00 uur * terug te zijn op
school. Wij verwachten alle kinderen van deze groepen uiterlijk om 08.45 uur in hun eigen klaslokaal.
Van daaruit gaan zij naar de bus.
De kinderen van de groepen 1/2/3/4/5 worden in groepjes onderverdeeld, waarbij zij onder
begeleiding van een ouder/ leerkracht in het park in de diverse attracties en spellen kunnen spelen.
De kinderen van groep 6 en 7 mogen ’s middags wel zelfstandig (maar MINIMAAL met z’n tweeën)
door het park.
(*helaas zijn wij gedurende de terugreis afhankelijk van wel of geen file waardoor de eindtijd kan
afwijken).
Voor alle kinderen geldt:
- Lunchpakket en drinken meenemen
- Geen flessen of iets dergelijks van glas meenemen
- Er mogen best wat versnaperingen meegenomen worden, maar houd dit a.u.b. binnen de
perken !
- De kinderen en begeleid(st)ers zijn verzekerd
- Bij medicijngebruik o.i.d. graag de leerkracht van het kind op de hoogte brengen
- Geef uw kind makkelijke speelkleren aan die tegen een stootje kunnen en vooral schoenen
waarop ze de hele dag lekker kunnen lopen
- De kleding merken en eventueel extra kleding meegeven. Ook een handdoek in een stevige
plastic tas (i.v.m. enkele waterrijke attracties)
- Geen geld meegeven!
- Een trosje goeie zin meenemen
NB: Het bedrag van € 22,50 voor de schoolreis wordt begin september van uw rekening afgeschreven.
Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij hopen dat de kinderen een fijne dag
zullen hebben.
Met vriendelijke groet, de schoolreiscommissie:
Ouderactiviteitengroep: Mieke Tilleman, Hermien Eöri,
Leerkrachten: Manon Janssen, Mia Romijnders

