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Schoolreis 7 juni 2018

Beste kinderen en ouders/verzorgers ,
Ook dit jaar gaan wij op schoolreis en wel op donderdag 7 juni 2018.
De kinderen krijgen een T-shirt. Geef het T-shirt a.u.b. ongewassen mee terug naar
school.
De leerlingen van de groepen 1, 1-2 en 2 gaan naar Peewee in Vlodrop.
De kinderen en de ouders die meegaan als begeleider komen om 8.45 uur naar hun klas.
In de klas worden de groepen ingedeeld.
Alle kinderen krijgen in Peewee een frietje en een snack aangeboden.
Verzamelen in de klas, de kinderen lopen samen met de begeleiders naar de ventweg
naast de Prins Hendriklaan.
Vertrek om 9.00 uur vanaf de Prins Hendriklaan, om 15.00 uur vanuit Peewee en weer
terug in Brunssum om ongeveer 15.45 uur. (Prins Hendriklaan).
Wij willen de ouders vragen om niet zelfstandig naar PeeWee te rijden, omdat dit een schooluitje is.
De leerlingen van de groepen 3, 4 en 5 gaan een bezoek brengen aan
Toverland in Sevenum.
Verzamelen in de klas, de kinderen lopen samen met de begeleiders naar
de ventweg van de Prins Hendriklaan.
Vertrek om 8.45 uur vanaf de Prins Hendriklaan, om 16.30 vanuit
Toverland en weer terug in Brunssum om ongeveer 17.30 uur. (Prins Hendriklaan)
De kinderen moeten zelf eten en drinken meenemen.
De groepen 6, 7 en 8 gaan naar Phantasialand.
Verzamelen op de speelplaats, de kinderen lopen samen met de begeleiders naar de Prins
Hendriklaan.
Vertrek om 8.30 uur vanaf de ventweg van de Prins Hendriklaan, om 18.00 uur vanuit
Phantasialand en weer terug in Brunssum om ongeveer 19.30 uur.
(Prins Hendriklaan)

Alle kinderen die naar Phantasialand gaan, krijgen een bandje met het noodnummer.
Denk aan de ID-kaart.
De kinderen moeten zelf eten en drinken meenemen. Ook mogen ze zakgeld meenemen om een frietje of iets
dergelijks te kopen.
De prijs van het schoolreisje zit in de ouderbijdrage.
Van de ouderbijdrage worden ook de andere activiteiten betaald waaraan uw kind heeft deelgenomen, zoals
traktaties tijdens sportdag, wandelingen, speurtochten, lampionnentocht, de surprises van Sinterklaas, het
kerstbuffet, de kosten van het carnavalsfeest, het schoolfeest, het schoolverlatersfeest en het paasontbijt.
Indien u vergeten bent te betalen, dan kunt u het geld nog contant betalen bij juffrouw Maria of meester Ton.

I.v.m. de verkeersveiligheid gelieve te parkeren op de parkeerplaats bij de school. Ook bij
het ophalen.
Met vriendelijke groet,
De oudervereniging.

