
 

Praktische informatie schoolreisje 2018, unit 1 t/m 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit unit 1 t/m 4, 
 
Na het succesvolle schoolfeest van vorig schooljaar organiseren wij dit schooljaar een schoolreisje. 
Het schoolreisje zal plaatsvinden op maandag 4 juni. 
 
Met groep 1 t/m 4 gaan we naar Plaswijckpark. Onder begeleiding van leerkrachten en hulpouders 
gaan de kinderen in groepjes het park door. 
 
De kinderen worden om 08.30 uur op school verwacht. In de klas nemen we rustig de tijd voor het 
indelen van de groepjes en het omhangen van een naamkaartje. Ook krijgen de kinderen de 
schoolshirts aan, zodat zij extra goed te herkennen zijn. Om 09.00 uur vertrekken de bussen naar 
Plaswijckpark. We zijn rond 15.30 uur terug op school. 
 
In het park zullen wij tussen de middag met elkaar afspreken om te lunchen. De leerlingen krijgen 
patat tijdens de lunch, hierbij is geen drinken inbegrepen. De leerlingen moeten dus zelf (voldoende) 
drinken voor de lunch meenemen en een tussendoortje en drinken voor in de ochtend.  Voordat we 
terug naar school gaan, krijgen de kinderen nog een ijsje. Het is niet de bedoeling dat de kinderen 
zakgeld mee nemen.  Wilt u rekening houden met de weersverwachtingen? (Denk aan regenkleding 
of zonnebrand) Ook is het raadzaam om een extra setje kleding in de tas mee te nemen (bij 
ongelukjes of nat worden). 
 
Voor de goede orde: deze dag is een gewone schooldag. Dit betekent dat wanneer uw kind om een 
bepaalde reden niet mee gaat, hij/zij gewoon op school wordt verwacht, met uitzondering van 4-
jarigen, die zijn niet leerplichtig. Als uw 4-jarige kind niet meegaat, wilt u de leerkracht daarover 
informeren?  
 
De jaarlijkse ouderbijdrage is helaas niet toereikend voor het organiseren van een schoolreisje. Wij 
vragen dan ook een bijdrage van u van €10 per kind. Wij verzoeken u dit bedrag voor vrijdag 25 mei 
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 Jolanda van Blitterswijk of Jessica van 
Mil. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Werkgroep schoolreisje Joannesschool 
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