
Datum:  27-05-21

Betreft:  schoolreisje

Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit unit 3/ 4,

Het was even afwachten of het kon doorgaan, maar wij zijn blij dat we dit jaar weer op schoolreis
kunnen! Het schoolreisje vindt dit jaar plaats op 8 juni.

Met unit 3/4 gaan we met de bus naar de speeltuin in Hoek van Holland. Hier kunnen de leerlingen,
onder begeleiding van de leerkrachten, heerlijk spelen met elkaar. De 2 groepsouders gaan mee als
extra begeleiding.

De kinderen worden om 08.30 uur op school verwacht. In de klas nemen we rustig de tijd voor het
opstarten van de dag en het aantrekken van het paarse schoolshirt. Om 09.00 uur vertrekken de
bussen richting Hoek van Holland. Om 14.15 uur zijn de leerlingen terug op school en gaan zij nog
even naar de klas. Om 14.45 uur zijn de leerlingen uit.

In de speeltuin zullen wij tussen de middag met elkaar afspreken om te lunchen. De leerlingen nemen
hun eigen lunch mee. Wilt u, zeker bij mooi weer, extra drinken meegeven? Voordat we terug naar
school gaan krijgen de kinderen nog een ijsje. Het is niet de bedoeling dat de kinderen zakgeld
meenemen.
Wilt u rekening houden met de weersverwachtingen? (Denk aan regenkleding of zonnebrand) Ook is
het raadzaam om een extra setje kleding en een handdoek in de tas mee te nemen (bij ongelukjes of
nat worden).

De jaarlijkse bijdrage is helaas niet toereikend voor het organiseren van een schoolreisje. Wij vragen
dan ook een bijdrage van u van €5 per kind. Wij verzoeken u dit bedrag voor vrijdag 4 juni in te
leveren bij de leerkracht van uw kind. Graag in een dichte envelop en voorzien van naam.

We hopen dat uw kind een onvergetelijke dag zal beleven.

Als u vragen heeft, kunt u na schooltijd contact opnemen met Suzanne van Mensch of Jessica van Mil.

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep schoolreisje Joannesschool


