
 

   Waspik, 17 mei 2016 

 

 

 

 

 

Beste ouder,  

 

Joehoe! Volgende week vrijdag is het dan zover! We gaan op 

schoolreisje. 

Groep 1-2-3 gaan naar Dippie Doe. 

Groep 4-5-6-7-8 gaan naar Drievliet. 

 

De kinderen van groep 4 t/m 8 zullen gelijk om 8.30 uur met de bus vertrekken. De 

kinderen van groep 1/m 3 vertrekken pas om 09.15uur. Zij hoeven daarom pas om 9 

uur op school te zijn. Wanneer dit lastig voor u is omdat u moet werken  of omdat u als 

begeleider in de hogere groepen meegaat, vangen wij uw kind op. De leerkrachten van 

groep 1 t/m 3 zijn gewoon in de klas.  U bent van harte welkom om de kinderen uit te 

komen zwaaien. De bussen vertrekken bij het kruispunt Wilhelminalaan/Julianalaan.  

 

Het is de bedoeling dat de kinderen een rugzak meenemen met daarin een lunchpakketje 

en wat drinken. En nog iets lekkers erbij mag natuurlijk ook. Met heel mooi weer 

eventueel zonnebrand en mocht er toch nog regen verwacht worden dan mag er ook  

regenkleding mee. 

 

Wij verzoeken u dringend de kinderen geen geld of mobiele telefoons mee te geven. 

Elke begeleider heeft al een mobieltje bij zich. En ook zijn er 2 centrale posten waar ze 

naar toe kunnen. 

Indien uw kind medicijnen gebruikt, wilt u dit dan doorgeven aan 

de leerkracht en overhandig deze dan aan hem/haar. Ook als uw 

kind last heeft van wagenziekte, geef hem/haar thuis al een 

tabletje en geef dit ook door aan de leerkracht. 

Graag op tijd aangeven wanneer uw kind ziek is. 

 

De groepen 1 t/m 6 zijn verdeeld in kleine groepjes en lopen met 

begeleiders door de parken. De groepen 7 en 8 worden verdeeld 

in groepjes en mogen zelf door het park lopen.  

Rond 5 uur verwachten de groepen 1 t/m 8 weer terug op school te zijn. De bus 

vertrekt uit Drievliet om half 4 en uit Dippie Doe om kwart over 4. 

Bij het verzamelpunt van de bussen staat Eric de Brouwer als contactpersoon. 

Deze dag zullen er alleen ‘s morgens brigadiers aanwezig zijn. 

 

Wij wensen iedereen alvast een hele gezellige dag! 

Met vriendelijke groet,  De schoolreiscommissie.  


