
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het is bijna zover! Zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen, gaan op         
dinsdag 20 september de groepen 1 t/m 7 op schoolreis. 
 
De groepen 1, 2 en 3 gaan dit jaar naar Schateiland Zeumeren.  
 
De kinderen worden gewoon tussen 08.20 en 08.30 uur op school 
verwacht. De bus vertrekt om 08.45 uur. Rond 15.45 uur zullen we weer 
terug op school zijn. Houd klasbord in de gaten voor de actuele 
aankomsttijd. Als lunch krijgen de kinderen frietjes en een snack.  
De kinderen moeten zelf een 10 uurtje meenemen en (vooral bij warm 
weer) genoeg te drinken. Ook is het aan te raden een extra setje kleding 
mee te geven, omdat er met water gespeeld kan worden.  
 
De groepen 4 en 5 gaan naar de Julianatoren. 

De kinderen worden gewoon tussen 08.20 en 08.30 uur op school verwacht.    
De bus vertrekt om 09.00 uur. We verwachten rond 16.30 uur weer terug op 
school te zijn. Houd klasbord deze middag in de gaten voor de actuele 
aankomsttijd. Als lunch krijgen de kinderen een frietje met een snack.                              
De kinderen moeten zelf een 10 uurtje meenemen en (vooral bij warm weer) 
genoeg te drinken. 

De groepen 6 en 7 gaan naar Drievliet 
 
De kinderen worden gewoon tussen 08.20 en 08.30 uur op school verwacht.  
De bus vertrekt om 08.45 uur. We zijn rond 16.30/16.45 uur weer terug op 
school. Houd klasbord in de gaten voor de actuele aankomsttijd.  
Als lunch krijgen de kinderen een frietje met een snack.  
De kinderen moeten zelf een 10 uurtje en drinken meenemen. 
 
Voor alle groepen geldt: 

 De kinderen krijgen een schoolreisshirt aan. Deze krijgen zij om 8.30 uur in de klas 
en leveren ze 's middags weer in bij de leerkracht. 

 Stevige schoenen zijn beter dan slippers. 
 Geld hebben de kinderen deze dag niet nodig. 
 Laat kostbare spullen thuis, dus geen mobiele telefoons of smartwatch mee. 

 
We wensen alle kinderen heel veel plezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
De schoolreiscommissie 
 


