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Go with the show! 

 

Vorige week maandag zijn we gestart met de opening van 

ons nieuwe schoolbrede thema: 

 

‘Go with the show’ 

 

Fantastisch om te zien hoe alle kinderen over de rode loper 

binnenkwamen en een ticket hebben gekregen voor onze 

spectaculaire eindshow op 16 juni. 

U komt toch ook?! 

 

Morgen gaan we (in aangepaste vorm) lekker sporten 

tijdens Sport4Kids. 

Geniet ervan en alvast fijn weekend! 

 

Groetjes,   

Pim  

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender: 

Vrij 20-05 Sport4kids 

Do 26-5 Hemelvaart 

Vrij 27-5  Vrije dag 

 

Bijlagen bij deze nieuwsbrief: 

Brief van de Bieb 

Avondvierdaagse 

 

 



 
 

 

Sport4Kids 

Vanwege de weersverwachtingen is Sport4Kids morgen aangepast. We spelen 4 rondes en zijn dus om 12.00 uur klaar 

op locatie. Alles natuurlijk in verband met de veiligheid. 

Mochten er, i.v.m. het weer, toch andere keuzes worden gemaakt, dan laten we dat waten 

 

 

Rapporten 

We geven dit jaar het laatste rapport mee op vrijdag 1 juli. 

Dit in tegenstelling tot wat er in de kalender staat. 

 

Schoolreisje! 

We zijn heel blij dat we dit jaar weer op schoolreisje kunnen gaan! 

Er is hard gewerkt met een kleine groep mensen, om alles goed te regelen. Hierin is ook een weloverwogen keuze 

gemaakt in de verschillende vormen van vervoer. Helaas wordt tegenwoordig namelijk alles duurder en zouden bussen 

voor alle locaties gewoonweg te duur zijn, of de ouderbijdrage zou flink omhoog moeten. 

  

Ouderinfo Hooiberg groep 1 t/m 3  

De kinderen worden om 8.30 uur in de eigen groep verwacht en zijn rond 15.00/15.15 uur terug op school. Zij gaan aan 

het einde van de dag eerst nog even de eigen klas in voor een (hele korte) gezamenlijke afsluiting van de dag. De 

leerkracht komt met de groep naar buiten naar de gebruikelijk ophaalplaats.  

Wat moeten de kinderen meenemen?  

• Heel veel goede zin! Voor drinken, eten en iets lekkers wordt gezorgd. De kinderen mogen zelf ook best 

nog iets extra’s meenemen. 

• Graag dichte schoenen, die ze gemakkelijk zelf aan en uit kunnen doen.   

• Eventueel schone kleding in een tas met NAAM en GROEP. 

• Eventueel een stoelverhoger met NAAM als u uw kind op een stoelverhoger  vervoerd wilt hebben. Het 

is wettelijk niet verplicht.  

Voor de ouders die rijden:  

• U wordt om 08.55u bij de ingang van de groep waar u voor rijdt verwacht. 

• Terug: graag zien we u om 14.25 uur op de parkeerplaats bij de Hooiberg. Loopt u daarna ook richting 

de uitgang. We komen per groep naar buiten. We willen vragen om uw groepje kinderen nog even naar de 

klas te brengen.   

  

  



 
 

 

Ouderinfo Beekse Bergen Safaripark en Speelland groep 4 t/m 6  

De kinderen worden om 8.30 uur in de eigen groep verwacht. Hier krijgen zij een Vonderpolo. Zo zijn de kinderen goed 

herkenbaar. Ze zijn om ca. 17.00u terug op school en gaan dan eerst nog even de eigen klas in om de polo's in te 

leveren en voor een (hele korte) gezamenlijke afsluiting van de dag. De groep komt op de gebruikelijke plaats naar 

buiten om opgehaald te worden.  

Wat moeten de kinderen meenemen? Graag in een stevige tas die de kinderen zelf kunnen dragen.  

• Heel veel goede zin!  

• Eten/drinken/iets lekkers voor de hele dag  

• Zwemkleding en handdoek  

• GEEN geld/telefoons  

• Abonnementen. Als er kinderen zijn met een abonnement op de Beekse Bergen, mogen deze 's 

ochtends bij hun eigen leerkracht ingeleverd worden. Deze worden de volgende dag weer uitgedeeld in de 

klas. 

• Eventueel een stoelverhoger MET NAAM als u uw kind op een stoelverhoger vervoerd wilt hebben. Het 

is wettelijk niet verplicht.  

Voor de ouders die rijden en begeleiden  

• U wordt om 09.25u bij de ingang van de groep waar u voor rijdt verwacht. 

• U start met uw groepje in het Safaripark. U loopt samen met een ander groepje door het park. De 

tijdsindeling hier is aan jullie: auto-safari/bus-safari/boot-safari of te voet. 

• Gedurende de dag zijn er twee centrale posten in het Safaripark, te weten bij de overkapping vooraan 

in het park (het Safariplein) en de speeltuin bij het Kongorestaurant achteraan in het park. Bij elke post 

zitten leerkrachten van school.  

o Van 10.00-14.30 uur is er een centrale post voorin het park, onder de overkapping op het 

Safariplein.  

o Van 10.00 – 13.00 uur is er een post bij de speeltuin bij het Kongorestaurant achter in het park.  

o Vanaf 12.00 uur is er in Speelland een centrale post bij het restaurant en is er toezicht aan de 

waterkant. 

• U kunt vanaf 12.00 uur wisselen naar Speelland. Het is belangrijk dat u met uw groepje om uiterlijk 

14.30u in Speelland bent. Bij de post voorin het park (Safariplein) haalt u een uitrijmunt voordat u naar 

Speelland vertrekt. 

• Wanneer u het safaripark verlaat om naar Speelland te gaan, hoeft u de uitrijmunt nog niet in te 

leveren, dit doet u pas aan het einde van de dag bij het verlaten van Speelland. U kunt binnendoor naar de 

parkeerplaats van Speelland. Bij de slagboom meldt u dat u van de Vonder bent en naar Speelland gaat.   

• Om 16.30u rijden we terug vanuit Speelland. We willen u vragen om het groepje terug naar de klas te 

brengen aan het einde van de dag.  

  

  



 
 

 

Ouderinfo Toverland groep 7 en 8  

  

De kinderen worden om 8.30 uur in de eigen groep verwacht. Hier krijgen zij een Vonderpolo. Zo zijn de kinderen goed 

herkenbaar. Ze zijn om ca. 18.00 uur terug op school en gaan dan eerst nog even de eigen klas in om de polo's in te 

leveren en voor een (hele korte) gezamenlijke afsluiting van de dag.  

  

De groepsouder stuurt een bericht in de groepsapp als de bussen bijna terug zijn op school. Houd deze app in de gaten 

als u een gerichte aankomsttijd op prijs stelt.  

  

De kinderen mogen in groepjes zonder begeleiding door het park. Op enkele vaste plaatsen staan posten. Deze worden 

die dag aan de kinderen verteld.  

  

Wat moeten de kinderen meenemen?   

• Heel veel goede zin!  

• Eten/drinken/iets lekkers voor de hele dag  

• GEEN geld/telefoons  

  

  

 We hebben er zin in! 

 

 

  



 
 


