
 
 

Het schoolreisje; de laatste info: alles op een rijtje! 
 
Komende donderdag 30 juni gaan alle groepen met de bus op schoolreis. Alle bussen 
vertrekken vanaf het voorste gedeelte van de grote parkeerplaats. Deze zal gedeeltelijk 
afgezet worden, zodat de bussen de ruimte hebben en de kinderen veilig kunnen 
vertrekken.  
 
Let op als u uw kind wilt uitzwaaien: De kinderen gaan met de leerkrachten en de 
hulpouders vanuit de klas naar de bussen. Hierbij wordt dringend gevraagd om als ‘zwaai-
ouder’ op afstand van de bussen te blijven staan, zodat de leerkrachten het overzicht 
kunnen houden over de kinderen. Als alle groepen in de bussen zijn, kunt u natuurlijk wel 
wat dichterbij staan om nog even contact met uw kind te zoeken.  
Geef de bussen vervolgens ook de ruimte om op veilige manier weg te kunnen rijden bij 
vertrek.  
 
De kleuters gaan naar Hullies in Uden: 

• 8.30 uur verwachten we de kinderen in de klas 

• 8.45 uur vertrekt de bus 

• Rond 15.00 uur aankomst op school 

• De kinderen gaan dan eerst terug naar de eigen klas, daar kunt u uw kind ophalen. 

• De kleuters krijgen in Hullies nog een ijsje vanuit de Ouderraad. 
 
De groepen 3/4 gaan naar de Julianatoren in Apeldoorn: 

• 8.45 uur verwachten we de kinderen in de klas 

• 9.00 uur vertrekt de bus 

• De kinderen krijgen in de Julianatoren nog een ijsje vanuit de Ouderraad. 

• Rond 16.30 uur aankomst op school 

• De kinderen gaan dan eerst terug naar de eigen klas, daar kunt u uw kind ophalen. 
 
De groepen 4/5 en 5/6 gaan naar Toverland in Sevenum: 

• 8.30 uur verwachten we de kinderen in de klas 

• 8.45 uur vertrekt de bus 

• Rond 17.00 uur aankomst op school 

• De kinderen gaan dan eerst terug naar de eigen klas, daarna kunnen ze naar huis. 

• De kinderen nemen extra kleding mee ivm de aantrekkingskracht van het water in 
Toverland.  

• De kinderen mogen maximaal 5 euro zakgeld meenemen om zelf iets van te kopen. 

• Telefoons en andere waardevolle spullen blijven thuis! 
 
De groepen 7/8 gaan naar de Efteling in Kaatsheuvel: 

• 8.45 uur verwachten we de kinderen in de klas 

• 9.00 uur vertrekt de bus 

• Rond 18.00 uur aankomst op school 



• De kinderen melden zich op school bij de eigen leerkracht af voordat ze naar huis 
gaan.  

• Het is handig als de kinderen een horloge om hebben, zodat ze zich op de 
afgesproken tijd kunnen melden. Let op: hierbij bedoelen we een gewoon 
‘ouderwets’ horloge, geen smartwatch of zoiets dergelijks.  

• Telefoons en waardevolle spullen blijven thuis!  

• De kinderen mogen maximaal 5 euro zakgeld meenemen om zelf iets van te kopen. 
 
Algemene informatie:  

• Alle kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee. Zorg dus voor voldoende eten 
en drinken! 

• Zorg dat op de tas, bekers, bakjes, jas etc. de naam van uw kind duidelijk vermeld 
staat.  

• Alleen de groepen die naar Toverland en de Efteling gaan, mogen 5, 00 euro zakgeld 
meenemen. De anderen groepen mogen dus geen geld bij zich hebben.  

• Bij warm/ zonnig weer verwachten wij dat u kinderen ’s ochtends goed insmeert met 
zonnebrandcrème.  

• In verband met de herkenbaarheid moet ieder kind zijn rode school t-shirt 
aantrekken, ook groep 7 en 8.  

• Als uw kind naar de bso gaat en u heeft ons dit uiterlijk maandag 27 juni laten weten 
via het mailadres (paschalisschoolreisje@gmail.com), hebben wij bij de bso 
aangegeven dat uw kind later aankomt die dag.  

• In alle parken zitten er leerkrachten of werkgroepouders op een centraal punt. 
Vanuit daar gaan de groepjes (onder begeleiding) het park over. 

 
In geval van nood: 

• Alle leerkrachten hebben de bereikbaarheidsnummers bij zich van de kinderen uit de 
groep. Zij zullen in geval van nood contact met u opnemen. Natuurlijk gaan we 
ervanuit dat dit niet nodig is, maar zorg er dus voor dat u te bereiken bent die dag!  

• Ook in het geval van eventuele vertraging op de terugweg, wordt u via Parro 
geïnformeerd. 

 
Hulpouders: 

• Alle hulpouders hebben inmiddels bericht gehad dat ze ingedeeld zijn om mee te 
gaan. Jullie zullen begin volgende week nog een mailtje ontvangen met handige 
informatie. Dank jullie wel alvast voor jullie hulp! 

 
Natuurlijk hopen wij op een geweldige en zonnige dag voor alle kinderen! 
 
De werkgroep schoolreisje 
 


