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Beste ouders/ verzorgers, 
 
Vrijdag 20 mei is het zover: We gaan eindelijk weer op schoolreis!  De groepen 1/2 en groep 3 gaan naar 
Plaswijckpark. De groepen 4 t/m 8 gaan naar Duinrell. Er wordt geen gebruik gemaakt van het TIKIBAD. 
 
Dit jaar hebben we ervoor gekozen om niet alle groepen naar hetzelfde pretpark te laten gaan. Wij willen dat 
alle kinderen op deze dag zoveel mogelijk genieten van alle attracties. In Plaswijckpark zijn er meer attracties 
geschikt voor kinderen van groep 1/2 en 3 dan in Duinrell. 
Omdat we 2 jaar niet op schoolreis zijn geweest, trakteren we alle kinderen op een lekkere lunch.  
 
De tijden van vertrek en aankomst van de bussen op school zijn als volgt:  

- Alle kinderen moeten deze dag om 8.30 uur in de klas zijn.  
- Groep 1/2 en groep 3 vertrekken om 9:45 uur met de bus richting Plaswijckpark. Verwachte 

aankomsttijd terug op school 15:15 uur.  
- Groep 3 t/m 8 vertrekken om 8:45 uur met de bus richting Duinrell. Verwachte aankomsttijd terug 

op school 16:30 uur. 
De kinderen moeten op de tijd van aankomst worden opgehaald. Gaat uw kind die middag naar de BSO, wilt 
u hen dan informeren over de tijden van de aankomst op school? 
De aankomsttijden op school zijn afhankelijk van de verkeersdrukte op de weg. Wilt u er rekening mee 
houden dat dit eventueel wat later is dan de verwachte aankomsttijd.  
 
Hieronder nog wat praktische informatie over de dag: 

- De kinderen krijgen ’s morgens in de klas een polsbandje om waar hun naam en een 
telefoonnummer op staat. Ook krijgen ze voor deze dag een bandana. Hiermee zijn alle kinderen 
herkenbaar als MMK- leerling in de parken.  De kinderen leveren de bandana aan het einde van de 
schoolreis in bij de groepsleerkracht. 

- Denkt u aan de volgende dingen voor uw kind: 
• Een eigen rugzak. 
• Een klein hapje en drinken voor de dag (lunch wordt verzorgd). 
• Eventueel wat lekkers, maar niet te veel. 
• De kinderen van de groepen 4 t/m 8 mogen maximaal 10 euro meenemen om iets te kopen op het 

park.  
• Schoenen waar goed op gelopen kan worden. 
• Insmeren met zonnebrand bij een zonnige dag.  

 
We gaan er een gezellige dag van maken! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het team van de Minister Marga Klompéschool.  
 


