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Beste ouders, hallo kinderen,

Gewijzigde tijden schoolreis
Dinsdag 27 juni 2017: Schoolreis voor groep 1 t/m 7
Alle leerplichtige kinderen die niet meegaan op schoolreis worden gewoon op school verwacht.
De dag van het schoolreisje is een gewone schooldag.
Begeleiding
De kinderen worden begeleid door leerkrachten, stagiaires en leden van de Ouderraad.

Schoolreisje voor groep 1, 2 en 3.
Op dinsdag 27 juni gaan we met de kinderen van groep 1 t/m 3 met de bus naar PEEWEE, een open
en overdekte speeltuin bij Posterholt (Heinsbergerweg 65, tel. 0475-404433).
We verwachten alle kinderen om 8.30 uur op school. De kinderen gaan gewoon naar de eigen groep.
De bus vertrekt om 9.15 uur. We verwachten de bus weer terug om 15.00 uur.
Belangrijk:
- Zorg voor voldoende eten en drinken.
- Zorg voor lekker zittende kleding en goede schoenen. (Geen slippers!)
- Denk aan reservekleding
- Zonnebrandcrème en een zonnepetje indien nodig
- De kinderen mogen geen geld meenemen.
- De tas voorzien van naam
- Indien nodig; reistabletjes van te voren laten innemen en (aan de leerkracht) geven voor de
terugreis.

Schoolreisje groep 4 t/m 7
Dinsdag 27 juni is het eindelijk weer zover. Ons jaarlijks schoolreisje voor de groepen 4 t/m 7 gaat
naar Toverland. We verwachten alle kinderen om 8.15 uur op school. De kinderen gaan gewoon naar
de eigen groep. De bus vertrekt om 8.30. We verwachten de bus weer terug om 18.00 uur.
In Toverland is de mogelijkheid tot het kopen van een ijsje of frietjes. Hiervoor kunt u uw kind geld
meegeven. Geef echter niet te veel mee. Het meenemen van geld geschiedt op eigen
verantwoording.
Belangrijk:
- Zorg voor voldoende eten en drinken.
- Zorg voor lekker zittende kleding en goede schoenen (geen slippers!).
- Bij zonnig weer: denk aan zonnebrandcrème en eventueel een zonnepet.
- In Toverland zijn waterattracties!!!!. Zorg voor een extra setje droge kleding en een
handdoek voor uw kind!
- Indien nodig; reistabletjes van te voren laten innemen en meegeven voor de terugreis.
Met vriendelijke groet, Team Basisschool Gerardus Majella
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