
 

 

 

Beste ouders, 

 

Zoals u eerder in het Berkeblad heeft kunnen vernemen, gaan we op maandag 11 juni op schoolreis. 

Hieronder vindt u per schoolreis nog wat praktische tips.Mocht u nog vragen hebben, stel ze dan 

gerust. We gaan er samen een gezellige dag van maken! 

  

Commissie cultuur (Jan van Nieuwenhuisen, Kees van Aerde en Marieke van Rijsewijk) en 

Ouderraad (Bianca van Kasteren, Natasja Tuerlings en Jolanda Puijenbroek) 

  

  

GROEPEN 1-2-3 PUKKEMUK  in Dongen        

Voor de kinderen is er onbeperkt ranja. Ze krijgen chips of een ijsje, friet met een snack. De 

leerkrachten vullen vooraf op een lijst in welke snack uw kind wil nuttigen. Dit geldt ook voor de 

begeleiders. Mochten er nog allergieën zijn waarmee we rekening moeten houden, geef dit dan 

z.s.m. door aan de leerkracht. De kinderen hoeven dus geen fruit of drinken mee te nemen. 

Zorgt u ervoor dat uw kind bij zonnig weer goed is ingesmeerd a.u.b. 

Op het park is ook een watersplashtoestel. De kinderen mogen een tas (voorzien van naam en 

telefoonnummer) met zwemkleding, een handdoek en evt. droge kleding meenemen. Op de dag zelf 

bekijken de leerkrachten of er van het watersplashtoestel gebruik wordt gemaakt. 

De bussen vertrekken om 8.45 uur. Zorgt u er dus voor dat uw kind op tijd aanwezig is. We zullen 

rond 15.15 uur weer terug zijn op school. 

  

GROEPEN 4-5 DIPPIE DOE in Best                   

De kinderen hoeven geen fruit of drinken mee te nemen. 

Er wordt 2x ranja geschonken. Daarnaast krijgen ze friet en 3 kleine snacks. Dit geldt ook voor de 

begeleiding. Mochten er allergieën zijn waarmee we rekening moeten houden, geef dit dan z.s.m. 

door aan de leerkracht. Zorgt u ervoor dat uw kind bij zonnig weer goed is ingesmeerd a.u.b. 

Mocht uw kind een tas meenemen met iets lekkers voor tussendoor, zorg er dan voor dat deze is 

voorzien van naam en telefoonnummer. 

De bussen vertrekken pas om 9.00 uur i.v.m. de openingstijd van het park. Zorg er wel voor dat uw 

kind gewoon om 8.30 uur in de klas is. We zullen rond 15.15 uur weer terug zijn op school. 

 

  

GROEPEN 6-7 DUINOORD  in Helvoirt        

Zowel de kinderen als de begeleiders kunnen onbeperkt gebruik maken van het eten en drinken in de 

Horeca-straat. Indien uw kind gebruik wil maken van het klimbos, dan is hij/zij verplicht om stevige, 

dichte schoenen te dragen. Daarnaast dient u schriftelijk toestemming te geven voor deelname aan 

het klimbos. Vult u hiervoor a.u.b. het onderstaand strookje in. Zonder uw toestemming mag uw kind 

helaas niet in het klimbos. Voor meer informatie zie https://www.duinoord.nl/21/klimbos. 

Zorgt u ervoor dat uw kind bij zonnig weer goed is ingesmeerd a.u.b. 

De bus vertrekt pas om 9.30 uur (i.v.m. de openingstijd van het park), maar het is de bedoeling dat 

uw kind gewoon om 8.30 uur in de klas is. We zullen rond 15.15 uur weer terug zijn op school. 

  



  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

SCHOOLREIS DUINOORD GROEPEN 6-7                                                               Berkel Enschot mei 2018, 

  

De ouders van….................................................................................................................. 

  

Geven toestemming dat hun kind gaat klimmen in het klimbos in Duinoord. 

Uw kind dient hiervoor stevige, dichte schoenen aan te hebben. 

Voor de algemene bedrijfsvoorwaarden en overige informatie zie 

https://www.duinoord.nl/21/klimbos 

  

Handtekening ouders:…………………………………………………………………………………………………….. 

  

Met vriendelijk groet, 

Leerkrachten groep 6 en groep 7 

https://www.duinoord.nl/21/klimbos

