
Beste ouders/verzorgers van onze leerlingen, 

 

Goed nieuws vanuit Den Haag. Vanaf 19 mei a.s. mogen de pretparken en de dierentuinen 

weer open! We hebben daarover deze week contact gehad met Edad en met de diverse 

parken.  

Wegens Corona mogen er dit jaar - helaas - geen ouders mee als begeleider. Er mogen 
alleen leerkrachten en stagiaires mee op schoolreis. Dit is jammer, maar het positieve nieuws 

is dat we wel op schoolreis gaan met de kinderen! 
 

 

 
 

Op 26 mei gaan de groepen 6 t/m 8 naar Walibi Holland in Biddinghuizen. 

De groepen vertrekken om 8.30 uur van school. We verzoeken de kinderen om 8.15 uur in 

hun lokaal aanwezig te zijn. Om 16.30 uur vertrekken we richting huis, waar we om ongeveer 

18.00 uur hopen aan te komen.  

We doorlopen het park met de leerlingen in zones. De leerkrachten zullen in die zones op 

strategische plaatsen staan om de kinderen in de gaten te houden en te begeleiden.  

De kinderen blijven zodoende in groepjes bij elkaar. Het eten gebeurt met de gehele groep op 

een afgesproken tijd. We raden u aan uw kinderen niet te veel geld mee te geven.  
Begeleiding: juf Jacqueline, juf Sanne, juf Ivanka, juf Houkje, meester Daan en meester van 
Schaik. 
Telefoonnummers bij noodgevallen: 
juf Jacqueline: 06 - 11450556 (voor groep 8) 
meester van Schaik: 06 -83099292 (voor groep 8) 
meester Daan: 06 - 46740361 (voor groep 6/7) 
De groepen 1 t/m 5 hebben deze dag ‘gewoon’ les. 
 

 
 
Op 2 juni gaat groep 1/2 naar Avonturenpark Molenwaard in Groot-Ammers. 
De groepen vertrekken om 9.15 uur van school. We verzoeken de kinderen om 9.00 uur in 
hun lokaal aanwezig te zijn. Om 16.30 uur vertrekken we richting huis, waar we om uiterlijk 
17.15 uur hopen aan te komen. 
De leerlingen worden in groepjes verdeeld en gaan met hun begeleider het park door.  
Aan een aantal activiteiten wordt met de gehele groep samen deelgenomen. 



We raden u aan uw kind een extra verschoning in hun rugzak mee te geven. Het is niet de 
bedoeling dat de kinderen geld bij zich hebben.  
Begeleiding: juf Agnes, juf Rianne, juf Marja, juf Houkje, Juf Ivanka, juf Eva, juf Sophie en 
meester van Schaik. 
Telefoonnummers bij noodgevallen: 
juf Agnes: 06 - 20344820 
juf Rianne: 06 - 29547248 
 

 
 
Op 2 juni gaan de groepen 3 t/m 5 naar familiepark Drievliet in Den Haag.  
De groepen vertrekken om 8.45 uur van school. We verzoeken de kinderen om 8.30 uur in 
hun lokaal aanwezig te zijn. Om 16.30 uur vertrekken we richting huis, waar we om uiterlijk 
17.15 uur hopen aan te komen. 
We doorlopen het park met de leerlingen in zones. De leerkrachten zullen in die zones op 
strategische plaatsen staan om de kinderen in de gaten te houden en te begeleiden.  
De kinderen blijven zodoende in groepjes bij elkaar. Het eten gebeurt met de gehele groep op 

een afgesproken tijd. We raden u aan uw kinderen niet te veel geld mee te geven. 
Begeleiding: juf Mariette, juf Janine, juf Sanne en juf Mariëlle. 
Telefoonnummers bij noodgevallen: 
juf Janine: 06 - 21284180 
juf Mariette: 06 - 21967865 
Groep 6/7 en groep 8 hebben op 2 juni les. 
 
algemeen: 
*Tussen de middag krijgen de leerlingen een patatje met een pakje drinken en een ijsje 
binnen het schoolreispakket.  
Daarnaast krijgen de leerlingen nog 2 x een pakje drinken van de ouderraad. Voor meer eten 
en/of drinken mogen de leerlingen zelf zorgen. 
* De leerlingen krijgen van tevoren een schoolshirt mee naar huis. Dit mag na de schoolreis 
ongewassen worden ingeleverd. Een aantal ouders wassen de shirts na afloop. 
* Leerlingen laten hun mobiele telefoon thuis. 
* In de bus zitten de groepen 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8 niet door elkaar. De ene groep zit voor 
in de bus, de andere groep zit achter in de bus. Op deze wijze proberen we ‘binnen´ de kans 
op besmetting buiten de eigen groep te minimaliseren. 
* Wilt u bij het uitzwaaien van uw kind(eren) rekening houden met de coronaregels? 
svp bij het uitzwaaien dus voldoende afstand houden van elkaar. 
 
Voor meer vragen of informatie kunt u terecht bij de diverse groepsleerkrachten. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens allen, 
Steven van Schaik. 
 
 


