
 

 
 

Uitnodiging 
 

 

Nieuwkoop, juni 2022 

 

Hoi allemaal, 

  

Heb jij ook zoveel zin in een leuk schoolreisje? Op dinsdag 21 juni gaat het eindelijk 

gebeuren, dan gaan we met zijn allen met de bus een hele dag naar de Efteling!  

We verzamelen allemaal uiterlijk 8.15 uur in de eigen klas. De juf/meester vertelt bij wie je 

in het groepje zit en bij welke hulpouder. Zit je in groep 7 of 8 dan zit je wel in een groepje 

maar mag je zonder hulpouder in het park rondlopen. Iedereen draagt het school-T-shirt en 

heeft een polsbandje om met het noodnummer. 

Samen met alle kinderen loop je naar de bus en vertrekken we met zijn allen naar 

Kaatsheuvel. Om ongeveer 8.45 uur worden we door veel ouders uitgezwaaid.   

  

Om 15.10 uur verzamelen we met zijn allen bij Symbolica op de Brink en gaan we weer naar de 

bussen. We denken dat we zo rond 17.00 uur weer bij school zullen zijn. Als het later wordt 

dan horen de ouders dat via de Parro-app. 

  

Wat moet je in ieder geval meenemen?  

o In ieder geval je goede humeur!  

o Lunch, drinken en wat lekkers.  

o Een navulbaar flesje mee (handig om af en toe te vullen in het park) 

o Geld mogen jullie niet meenemen en is ook niet nodig.  

o Mobiele telefoon moet thuis blijven. De juffen en hulpouders zijn bereikbaar. 

o Je bent van tevoren goed ingesmeerd met zonnebrandmiddel, of je neemt het mee. 

  

Als we terugkomen bij school, gaat iedereen naar de eigen klas om het school-T-shirt 

uit te trekken. Dit neem je niet mee naar huis. 

Als je na deze gezellige dag niet wordt opgehaald door je eigen ouders, maar door iemand 

anders, dan horen de juffen dit graag van te voren. Ouders mogen wachten op het schoolplein 

om je op te halen.  

Voor de kinderen die naar de BSO gaan, is dat net als op de gewone schooldagen. 

Het duurt nog wel even, maar de voorpret is al leuk. Wij hebben er erg veel zin in. 

 

Groetjes van de werkgroep Grote Schoolreis  
 

  
  
 


