Beste ouder(s)/verzorger(s),

Binnenkort is het alweer tijd om gezellig met de bus op schoolreisje te gaan.
Omdat er een aantal praktische zaken zijn, die vooraf besproken moeten worden, ontvang je
hierover nu al een brief.
Dit jaar gaan alle bouwen op dezelfde dag op schoolreisje, elk naar een andere, superleuke
bestemming. Ook gaat groep 8 deze dag op kamp.
Onderstaand de gegevens:
Onderbouw:
 Wanneer: woensdag 30 mei 2018
 Hoe laat: 8.30 uur in de mentorgroep – Terug: ca. 15.00 uur
 Waarheen: Land van Jan Klaassen in Braamt
 Eigen bijdrage: € 3,50
Middenbouw:
 Wanneer: woensdag 30 mei 2018
 Hoe laat: 8.30 uur in de mentorgroep – Terug: ca. 17.00 uur
 Waarheen: Ouwehands Dierenpark in Rhenen
 Eigen bijdrage: € 7,50
Bovenbouw (groep 6 en 7):
 Wanneer: woensdag 30 mei 2018
 Hoe laat: 8.30 uur in de mentorgroep – Terug: ca. 17:00 uur
 Waarheen: Attractiepark Slagharen
 Eigen bijdrage: € 3,50
De kinderen moeten op tijd op school zijn. Net als vorig jaar zwaaien we groep 8 met ons allen uit.
We verzamelen ons dus eerst buiten op het plein (aan de kant van de hoofdingang). Wanneer je niet
met je kind(eren) kan uitzwaaien, staan de mentoren van de OB bij de hoofdingang. Na het
uitzwaaien van groep 8 gaan alle kinderen eerst naar hun eigen mentorgroep, om daar de laatste
instructies te krijgen. We willen de kinderen van de MB en BB vragen om alleen naar hun groep te
gaan. De ouders kunnen dan alvast richting bussen lopen om daar hun kind(eren) uit te zwaaien.
De bussen vertrekken vanaf school (Lavendel, Clematis en Oleander). Auto’s kunnen hier niet
geparkeerd worden, omdat er dit jaar 8 bussen bij school vertrekken! Graag zoveel mogelijk lopend
of fietsend naar school komen of de auto elders parkeren.
Alle kinderen zitten op de terugweg in dezelfde bus als op de heenweg.

EIGEN BIJDRAGE
De eigen bijdrage moet op woensdag 23 mei worden voldaan. Het is de bedoeling dat deze
bijdrage, in een goed dichtgeplakte envelop (met daarop de naam van het kind en de
mentorgroep) wordt afgegeven in de keuken van school. Dit kan ’s morgens tussen 8:15-8:45 uur
en ‘s middags tussen 12:00 uur en 12:30 uur.
LET OP! Elk kind moet een eigen envelop inleveren, dus niet voor meerdere kinderen van een gezin
het geld in één envelop inleveren. Er is geen wisselgeld aanwezig!
Als je kind op de dag van het schoolreisje niet op tijd op school kan komen en/of op tijd opgehaald
kan worden, kun je dit melden bij Martine Keemers. Als je kind nadien naar de BSO gaat, dan moet je
dit ook doorgeven aan Martine. Je moet wel zelf met de BSO afspraken hierover maken.
Wij gaan ervan uit dat alle kinderen meegaan, want het is een gewone schooldag. Als je kind om een
of andere reden niet mee kan, moet je dit tijdig door geven aan de schoolleiding en eventueel verlof
aanvragen.
Trek je kind gemakkelijke/sportieve kleren aan, die vies mogen worden. Alle kinderen dragen deze
dag een Los Hoes shirt. Deze worden vooraf uitgedeeld en moeten binnen een week na het
schoolreisje weer fris gewassen worden ingeleverd bij de mentor. Als je weet dat de zon die dag
volop gaat schijnen, is het raadzaam je kind ’s morgens goed in te smeren met een
zonnebrandcrème.
Vanuit school nemen we extra kleding mee voor evt. ongelukjes. Wij verzorgen de hele dag het eten
en drinken. Het is dus niet de bedoeling dat kinderen iets meenemen (ook geen snoep of
kauwgom!!). Ook is het verstandig om tassen, sieraden, geld en waardevolle dingen thuis te laten,
want deze gaan op eigen risico mee! Mobiele telefoons, I-pods etc. van kinderen zijn niet toegestaan
en zullen worden ingenomen.

Voor dringende zaken kun je de begeleiding van het schoolreisje bereiken via
het telefoonnummer van school (Martine Keemers).
De ouderraad en het team hebben er zin in! Wij gaan er alles aan doen om er een geweldige dag
voor de kinderen van te maken.

Namens het team en de Ouderraad,
Merlinde, Brenda, Nienke, Onno, Karin, Patrick en Ellen

