
 

 
Beste ouders/ verzorgers,  
  
Zoals beloofd hierbij de informatie over het schoolreisje van donderdag 23 juni. De kinderen 
verheugen zich heel erg op deze dag en we zijn dan ook blij dat het mooi weer lijkt te worden. 
We hopen met elkaar op een gezellige dag! De kinderen worden uitgezwaaid in de van 
Galenstraat. Neemt u afscheid voordat uw kind de bus in gaat? Hebt u na het lezen van 
onderstaande informatie nog vragen, dan kunt u zich wenden tot de leerkracht van uw kind.  
  
 

Groepen 1 en 2:  
Bestemming: Fun Zone Nijmegen   
Kinderen op school: 08.45 uur  
Vertrek van school: 09.15 uur  
Aankomst op school: 15.00 uur  
 
Wilt u met het volgende rekening houden:  

- Voor al het eten en drinken wordt gezorgd. Ook zorgen we voor een snoepje tussendoor, 
u hoeft uw kind niets mee te geven, ook geen geld.   

- Het is wel fijn als u uw kind wat reservekleding meegeeft, mocht er een ongelukje 
gebeuren.  

 
 

 
 

Groepen 3 en 4:  
Bestemming: Schateiland Zeumeren  
Kinderen op school: 08.15 uur  
Vertrek van school: 08.45 uur  
Aankomst op school: 15.00 uur  
 
Wilt u met het volgende rekening houden:  

- Voor al het eten en drinken wordt gezorgd. Tussen de middag krijgen de kinderen patat 
en drinken. Er is onbeperkt drinken aanwezig. Er wordt rekening gehouden met de 
kinderen die een allergie hebben.  

- Kinderen zijn eventueel in de gelegenheid om een kleinigheidje te kopen, maar er mag 
niet meer dan € 3,50 worden meegenomen.  

- Wilt u uw kind wat extra kleding meegeven, mocht er een ongelukje gebeuren? Er wordt 
niet gezwommen, maar er is wel water om mee te spelen, wilt u uw kind een handdoek 
meegeven?  

 
 
 



 

Groepen 5 en 6:  
Bestemming: Dolfinarium  
Kinderen op school: 08.30 uur  
Vertrek van school: 09.00 uur  
Aankomst op school: 17.00 uur  
  
Wilt u met het volgende rekening houden:  

- Voor eten en drinken wordt gezorgd, maar het is goed als u uw kind extra drinken 
meegeeft, het wordt een warme dag. Tussen de middag krijgen de kinderen patat en 
drinken van school.  

- Kinderen zijn eventueel in de gelegenheid om een kleinigheidje te kopen, maar er mag 
niet meer dan € 3,50 worden meegenomen.  

- Als de temperatuur boven de 20 graden komen, mogen de kinderen gebruik maken van 
Waterpret. Zwemkleding is hier verplicht. Wilt u zwemkleding en een handdoek 
meegeven?  

- Wilt u uw kind wat extra kleding meegeven, voor het geval kleren nat worden bij 
Waterpret? En een plastic tas voor de natte handdoek en zwemkleding? 

 
 


