23 mei 2022
Beste ouders/verzorgers,
Met heel veel enthousiasme kunnen wij u mededelen dat het schoolreisje dit jaar weer door kan gaan. Dit
zal op woensdag 8 juni 2022 zijn. Hieronder staat verdere informatie vermeld.
Groepen 1, 1/2A, 1/2B & 3
De groepen 1 t/m 3 gaan naar Avonturenboerderij Molenwaard. De
kinderen moeten om 08:30 uur in de klas zijn en zij lopen daarna
naar de bussen. De bus vertrekt om 08:45 uur vanaf het
Gooteplein. Om 14:30 uur vertrekt de bus weer naar Brielle. We
verwachten rond 15:30u. weer terug te zijn.
Tijdens deze dag krijgen de kinderen een lunch. De lunch bestaat
uit drinken, een patatje en een ijsje. De kinderen dienen zelf een
pauzehap mee te nemen. Dit bestaat uit een koekje/fruit + een
pakje of weggooiflesje (voorzien van naam).
Wij vragen de begeleiders een verschoning mee te nemen, zodat
de kinderen zonder rugzak mee kunnen.
Groepen 4 & 5
De groepen 4 & 5 gaan naar Drievliet. De kinderen
moeten om 08:30 uur verzamelen in hun eigen lokaal.
Om 09:00 uur vertrekt de bus richting het park vanaf het
Gooteplein. Om 16:30 uur vertrekt de bus weer terug
richting Brielle. Rond 17:30 uur komt de bus weer aan.
De kinderen moeten zelf eten en drinken meenemen.
Het is handig als de kinderen een rugzak meenemen.
Houd er wel rekening mee dat de kinderen zelf de
rugzak moeten dragen.
LET OP: de kinderen mogen geen geld meenemen. Ook mogen zij geen mobiel of fototoestel
meenemen.
Groepen 6 & 7
De groepen 6 en 7 gaan naar Duinrell. De kinderen
moeten om 08:30 uur op school zijn in hun eigen klas. De
bus vertrekt om 09:00 uur vanaf het Gooteplein. Om
16:30 uur vertrekt de bus weer naar Brielle. We
verwachten rond 17:30 uur weer terug te zijn.
De kinderen moeten zelf eten en drinken meenemen. Het
is handig als de kinderen een rugzak meenemen. Houd er
wel rekening mee dat de kinderen zelf de rugzak moeten
dragen.
LET OP: de kinderen uit groep 6 mogen geen geld meenemen. Ook mogen zijn geen mobiel of
fototoestel meenemen.
De kinderen uit groep 7 mogen wel een bedrag van maximaal 10 euro meenemen. Ook mogen zij geen
mobiel of fototoestel meenemen.
We hopen op een gezellige en zonnige dag! Denkt u aan de zonnebrand en/of regenkleding?
Met vriendelijke groet,
De schoolreisorganisatie

