Nieuwsbrief naar ouders:

Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tadaaaaa!!
De schoolreis van dit jaar komt al snel dichterbij en dus is het weer tijd voor wat
informatie.
Zoals jullie inmiddels weten, gaan we gezellig met de hele school naar de Efteling!
Op 26-06-2018 gaan we genieten, in het zonnetje, van de mooiste attracties van het
land!
Een abonnement? Geef het door!
De inventarisatie van de abonnementen verloopt lekker! Heeft u een abonnement, mag
uw kind het meenemen die dag en heeft u dat nog niet doorgegeven, geef dit dan alsnog
door aan de eigen groepsouder. Misschien belangrijk om te vermelden; bij binnenkomst
levert uw kind zijn of haar abonnement in bij de eigen leerkracht, om de kans op
verliezen uit te sluiten.
Wilt u helpen? Graag!
Ook zijn wij uiteraard op zoek naar een heleboel helpende handen. Vooral in de
onderbouw is uw hulp meer dan welkom!
U mag zich vanaf nu opgeven bij de groepsouder van uw kind. We gaan dan als volgt te
werk; de ouders die groepsouder zijn of in de O.R zitten hebben voorrang, omdat zij op
diverse extra momenten van het jaar klaarstaan voor de school/de kinderen. Daarna zal
er, indien nodig, een loting zijn, dit is het eerlijkst. We hopen op uw begrip.
Algemene informatie
-We zullen die ochtend om 09:00 verzamelen op het schoolplein bij de eigen leerkracht.
Die checkt of alle kinderen aanwezig zijn. Daarna lopen we naar het Sint Jansplein, waar
de bussen al op ons staan te wachten. We zullen die dag om 16:30 in het park
verzamelen en dus rond 17:30 weer in Moergestel arriveren .
-Alle kinderen nemen die dag wat fruit, drinken en een lunchpakketje mee. In de middag
gaan we met de hele school lunchen op een groot veld in de Efteling. Dit is natuurlijk erg
gezellig en dan kunnen de klassen, ouders en leerkrachten elkaar even ontmoeten.
-De kinderen t/m groep 5 zullen onder begeleiding van leerkrachten en/of ouders door
het park gaan. De kinderen van groep 6 krijgen de keuze, er is wel begeleiding
beschikbaar voor de kinderen die dat fijn vinden. De kinderen van groep 7 en 8 mogen
op eigen gelegenheid door het park, maar er zullen voldoende posten ( in ieder ‘rijk’)
aanwezig zijn, mochten zij vragen hebben.
In de komende nieuwsbrieven zal steeds wat informatie verschijnen over de schoolreis.
Wij hebben er zin in!
Werkgroep schoolreis

Interne Info:
Even kort wat puntjes over de schoolreis naar de Efteling ( 26-06-2018):









Bussen en kaarten worden deze week vastgelegd.
Begeleiding gaan we komende nieuwsbrief werven; OR gaat voor, daarna loting.
Ouders geven zich op bij de groepsouders, zij maken een inventarisatie.
We gaan ruim zitten in de begeleiding, zodat er ook bij de kleuters rust en aandacht
is voor ieder kind.
We starten om 9:00 op het schoolplein. Lopen dan met onze eigen klassen naar het
Sint Jansplein, waar de bussen staan. (denk aan een klassenlijst en check jouw klas
op het schoolplein.)
We verzamelen alle kinderen om 16:30 in de Efteling ( plein bij de uitgang bij
Aquanura)
We zijn dus wat later terug, wij gokken rond 17:30.
Check even of je genoeg Vondershirts hebt voor jouw groep. ( is al nodig voor de
sportdag, dus hurry-up)

Verdere info volgt!
Groetjes,
Werkgroep schoolreis.

