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Schoolreis  
De groepen 5, 6 en 7 gaan donderdag 28 juni 
op schoolreis naar...de Efteling!  
 
De groepen 3 en 4 gaan op vrijdag 29 juni op 
schoolreisje naar … DippieDoe! Dit is een 
groot attractiepark waar, zowel binnen als 
buiten, van alles te doen is. 
 
Groep 2 gaat op vrijdag 6 juli naar Diergaarde 
Blijdorp. De kinderen uit groep 1 zijn deze dag 
vrij! 
 
Belangrijke zaken die u moet weten: 
• De kinderen moeten uiterlijk om 8.30 uur 

in de klas zijn zodat de bus op tijd kan 
vertrekken.    

• De kinderen nemen zelf, voor de gehele 
dag, eten en drinken mee. Het liefst in een 
rugzak met hun naam erop.  

• Voor de groepen 2, 3 en 4 geldt dat 
zakgeld en koolzuurhoudende dranken 
niet zijn toegestaan. Bij voorkeur pakjes 
i.p.v. drinkbekers.  

• De groepen 5, 6 en 7 mogen zakgeld 
meenemen. Liefst niet meer dan 10 euro. 
Zij zijn hier zelf verantwoordelijk voor.  

• Check van tevoren de 
weersverwachting. Trek uw kind passende 
kleding aan waarin zij zich goed kunnen 
bewegen en geef eventueel 
zonnebrandcrème of een regenjas mee. 
Wij raden ook goede schoenen aan. 

• Heeft uw kind last van wagenziekte? Geef 
het door aan de leerkracht. Deze 
kan er rekening mee houden bij de 
busindeling. Zorg voor een 
reispilletje en/of plastic tasjes indien 
nodig.  

• Efteling: de groepen 5 lopen onder 
begeleiding van ouders door het park.  

De groepen 6 en 7 mogen, in groepjes, op 
eigen gelegenheid de attracties in.  
 
Aankomst 
De groepen 5 tot en met 7 worden rond 18.00 
uur terugverwacht op de Schinnenbaan. De 
groepen 3 en 4 rond 17.00 uur. De groepen 2 
zijn ongeveer 15.15 uur weer terug op school.  
 
Bliksemstage groep 8c 
Groep 8c is op bliksemstage geweest naar 3 
verschillende bedrijven.  

Bij Manpower leerden 
de kinderen hoe een 
uitzendbureau werkt 
en oefenden zij hoe 
gesprekken te voeren.  
Bij de Speeldernis 

gingen de kinderen aan de slag met het 
onderhoud. Bij Caru Containers leerden zij hoe 
een containerbedrijf 
werkt. Ook mochten 
zij een rondje mee op 
de heftruck en een 
container verven. Het 
was een leerzame dag.  
 
Led-groep kleuters 

De kinderen uit de 
kleutergroepen, die bij 
juf Marion werken aan 
uitdagende opdrachten, 
hebben iets heel 
bijzonders gedaan bij 
het thema 'Kunst'. In 
plaats van een schilderij 
te verven met een 
kwast hebben zij dit met 

auto's gedaan. Zij vonden dit erg leuk om te 
doen. 
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Themaochtend ouders 
Op vrijdagochtend 
15 juni heeft juf 
Haidy, onze 
medewerker 
ouderbetrokkenheid, 
een thema-ochtend 
voor ouders georganiseerd. Hier hebben 
ouders, leerkrachten en de wijkagent met 
elkaar gedeeld welke positieve 
opvoedervaringen zij met kinderen hebben 
opgedaan. 

Er is gediscussieerd over welke kwaliteiten 
een goede opvoeder zou moeten bezitten. Het 
was een leerzame ochtend. Fijn dat er zoveel 
ouders bereid waren om hun ervaringen met 
elkaar te delen.  
 
Gezonde traktatie  
Lina uit groep 3 trakteerde fruitbakjes en -

spiesjes. De kinderen 
hebben gesmuld! Lina is 
7 jaar geworden.  
 

 
 
Belangrijke data 
22.06:  Studiedag, alle kinderen vrij! 
25.06:  Schoolreis peuterspeelzaal 
 Mindfulness groepen 4 
26.06:   Vergadering oudercommissie PSZ 
 Voorlopige adviesgesprekken groep 7 
27.06: Voorlopige adviesgesprekken groep 7 
28.06: Schoolreis groepen 5, 6 en 7 
29.06:  Kleuterfeest 
 Schoolreis groepen 3 en 4 
 Ouderkoffie in MFO 
03.07: Wenmiddag 
 Ouder bedankavond 
06.07:  Groepen 2 naar Blijdorp 
 Groepen 1 vrij 
 
 
 
 


