
                

 
 

 

 

Ridderkerk, 23 mei 2018 

  

 

Schoolreis-nieuws!    Schoolreis-nieuws!    Schoolreis-nieuws!  
  

 

Beste ouders/ hallo jongens en meisjes van groep 3 t/m 6,     

  

Maandag 18 juni a.s. is het dan weer zover: We gaan op schoolreis! En dit jaar gaan we naar 

‘Familiepark Drievliet’, in Den Haag.  

  

In deze brief vertellen we jullie hoe de dag zal verlopen en welke afspraken we maken om er een 

fijne dag van te maken.  

  

Waar gaan we heen?  

De groepen 3 t/m 6 gaan naar Familiepark Drievliet.  

Familiepark Drievliet is een sfeervol familiepark waar voor jong en oud van alles te beleven is. Met 

maar liefst 35 grote attracties, een speeltuin en shows is Drievliet een uitgelezen attractiepark voor 

een geweldige schoolreis. 

  

Hoe laat op school?  

De kinderen moeten op normale tijd op school zijn. Dus om 8.30 uur. De bussen zullen vertrekken 

om 9.00 uur.  

  

Hoe laat terug?  

Hoe laat u ons terug kunt verwachten hangt in grote mate af van de verkeersdrukte en eventuele 

files. De bedoeling is rond 16.15 uur weer terug op school te zijn. Via onze Facebookpagina houden 

wij u op de hoogte over de terugreis.  

  

Eigen bijdrage  

De kosten voor het schoolreisje bedragen € 20,00. Dit bedrag kunt u overmaken op 

rekeningnummer NL 81 RABO 0105348163 t.n.v. Activiteitenteam O.B.S. De Noord.  

  

Wat moeten de kinderen meenemen? 

Zelf voor de lunch en voldoende drinken zorgen! Liever geen blikjes, maar pakjes drinken. Natuurlijk 

mag er iets te snoepen meegenomen worden maar grote zakken snoep of chips worden afgeraden. 

Denk ook aan zonnebrand. De kinderen kunnen ook iets kopen, uw kind kan een zakcentje 

meenemen van rond de € 5,00. En laat waardevolle spullen zoals mobiele telefoons thuis. De 

kinderen krijgen een T-shirt van school, dat ze in het park moeten dragen. Iedere groep heeft zijn 

eigen kleur. Zo zijn de kinderen goed te herkennen.   

  

  

  

 



                

 
 

 

  

  

Kledingadvies  

Wilt u met de kleding van de kinderen rekening houden met de weersverwachting voor die dag en 

graag dichte schoenen aan. Daarnaast de tas van uw kind voorzien van naam, school en te bereiken 

06-nummer.  

  

Begeleiding  

De leerkrachten van de groepen 3 t/m 6 gaan natuurlijk mee, maar daarnaast zorgen we voor nog 

extra begeleiding.  

  

De juffen en meesters hebben er zin in. We gaan er een geslaagde schoolreis van maken!  

  

Mocht u nog een vraag hebben dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.  

  

Met vriendelijke groet,   

Namens de schoolreiscommissie.  

 

  


