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Schoolreis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op vrijdag 9 juli is het zover: de jaarlijkse schoolreis! We zijn heel erg blij dat de 
schoolreis dit schooljaar weer door kan gaan. We gaan er dan ook een extra leuke 
dag van maken. Dit speciale lustrumjaar gaan we met de hele school naar de 
Efteling!   
  
Het programma ziet er als volgt uit:  
 09.00 uur         op school aanwezig (mocht de opvang vanaf 8.30u voor u een 
onoverkomelijk probleem opleveren, kunt u dit doorgeven aan de leerkracht) 
 9.45 uur            vertrek met de bus richting de Efteling 
 16.30 uur          vertrek vanuit de Efteling naar school 
 ca. 17.15 uur     aankomst school (mocht dit tijdstip veranderen, dan zullen wij u via 
klasbord op de hoogte houden)  
  
We verzamelen eerst allemaal in het eigen klaslokaal. We zullen de regels en afspraken 
doornemen. Daarna vertrekken we met zijn allen met de bus richting onze bestemming. Daar 
aangekomen lopen de kinderen in groepjes, onder begeleiding, door het park. De kinderen van 
groep 7 en 8 mogen op eigen gelegenheid door het park lopen. Tevens is er een centrale post 
aanwezig voor noodgevallen of vragen.    
                                                           
Het is belangrijk om de volgende zaken in de gaten te houden:  

• Een lunchpakket en voldoende drinken in een handige rugzak.   
• Doe gemakkelijke schoenen aan.  
• Het is niet de bedoeling dat kinderen geld en andere waardevolle spullen 
meenemen.  
• De kinderen krijgen een blauw hesje aan, waaraan zij makkelijk te herkennen 
zullen zijn. Deze hesjes delen we op de dag zelf in de klas uit en dienen dezelfde dag 
ook weer ingeleverd te worden.  
 

Wij doen i.v.m. Corona wel wat aanpassingen: 
* Uiteraard geldt ook deze dag dat bij klachten hulpouders en kinderen thuis moeten blijven. Hoe 
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graag iedereen ook op schoolreis gaat en hoe vervelend het is als dat niet door kan gaan… Dit is 
ter bescherming van je klasgenoten, de juffen en meneren en alle anderen die meegaan. 
* We gaan naar De Efteling. Deze locatie houdt zich aan de voorschriften en maatregelen vanuit 
de overheid. Ter plaatse houden wij ons aan de daar geldende afspraken. 
* Wij nemen niet meer hulpouders mee dan noodzakelijk is voor de begeleiding van de groepjes. 
We proberen de begeleiding zoveel mogelijk te regelen met het personeel binnen de school en 
vullen dit aan met de vaste hulpouders van de school. Met aanvulling van OR leden, MR leden, 
klassenouders en biebouders hebben we voldoende hulp.  
* Voor deze hulpouders geldt dat zij alleen mee kunnen als zij bereid zijn op de ochtend voor 
vertrek een zelftest te doen. Deze zelftest wordt door school ter beschikking gesteld. Het spreekt 
voor zich dat ouders alleen mee mogen als deze test een negatief resultaat geeft. 
In de bus houden de hulpouders gedurende de gehele reis een mondkapje op. 
* We gaan met de bus naar De Efteling. Voor het regelen van vervoer is enige tijd nodig en 
daarom hebben we het vervoer in week 23 vastgelegd. Het is mogelijk dat na die tijd nog 
versoepelingen worden aangekondigd, maar daar hebben wij niet op kunnen wachten.  
Bij het vervoeren houden we de cohorten vast die wij op school hanteren. Dat betekent dat wij 
een bus hebben voor de groepen 1-2, voor de groepen 3-4, 5-6 en 7-8. Om ons aan deze cohorten 
te kunnen houden, hebben we een extra bus gehuurd. In de bus krijgt iedereen een vaste plaats, 
zodat bij een onverhoopte besmetting met COVID-19, precies te achterhalen is wie waar heeft 
gezeten(om de 1,5 meter te bepalen) en dat niet automatisch allebei de groepen hierna in 
quarantaine zouden moeten. 
Deze afspraken zijn in overleg met de GGD gemaakt. Zij hebben hier geen voorschrijvende rol, 
maar zijn adviserend. Hun advies hebben wij uiteraard ter harte genomen. 
 
Mocht u ons nodig hebben in geval van nood? Dan kunt u contact opnemen met de school, onze 
collega’s op school kunnen dan contact opnemen met de collega’s in de Efteling.  
  
Als school geven wij uiteraard aan de Kober door dat we er die dag niet zijn, maar we gaan ervan 
uit dat u ook zelf eventuele wijzigingen voor deze dag doorgeeft.  
  
Wij hebben er heel veel zin in en hopen de kinderen een fijne dag te bezorgen! 
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Sponsorloop voor KiKa 
 
Zoals jullie in de vorige Memo hebben kunnen lezen, organiseren we in week 25 (21 t/m 25 juni)  in 
samenwerking met Breda Actief de beweegweek bij ons op school.  

 
Onderdeel van deze beweegweek is de sponsorloop voor Kika. Daarover 
heeft u eerder deze week ook een brief ontvangen. Wij hopen op een 
heel gezellige dag, een toffe sportieve prestatie en natuurlijk een mooie 
opbrengst voor het goede doel. 
 
In de brief hebben jullie kunnen lezen hoe we omgaan met de 
aanwezigheid van ouders. Dat herhalen we graag ook hier: 
 

  

Toeschouwers  
Zoals jullie waarschijnlijk wel bekend, zijn vanuit de Corona-maatregelen toeschouwers bij 
sportwedstrijden nog niet toegestaan, maar omdat de sponsorloop niet op een afgesloten 
sportterrein plaatsvindt, maar binnen de publieke ruimte en vooral omdat wij het voor de 
kinderen van groot belang vinden dat zij aangemoedigd kunnen worden, willen wij graag het 
volgende met jullie afspreken:  
Jullie mogen als ouders je kind(eren) komen aanmoedigen. De kinderen lopen op de trottoirs 
aansluitend aan het schoolterrein, jullie gaan op de trottoirs aan de overkant staan. Ouders 
houden onderling de 1,5 meter afstand en wanneer de groep van je kind klaar is, ga je weer naar 
huis. Je komt ook niet te lang van tevoren al klaarstaan. Tussen de groepen zit steeds een 
wisseltijd van tien minuten, waardoor deze ruimte er is.  
 
Het programma ziet er voor deze middag als volgt uit:   
13.30 uur start 1/2a en 1/2b.    
13.55 uur start groepen 3 en 4.  
14.20 uur start groepen 5 en 6.   
14.45 uur start groepen 7 en 8.  
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Op de kalender 
 

14 juni 
Start 
toetsperiode 
CITO 

15 juni 16 juni 17 juni 
 
Memo 

18 juni 
20 juni: 
vaderdag 

21 juni 
Beweegweek! 

22 juni 
MR-
vergadering 
19.30u 

23 juni 
 

24 juni 
Sponsorloop 
KiKa 
Juf Renee 
jarig 

25 juni 
Einde 
toetsperiode 
CITO 
Bosdag kleuters 

28 juni 29 juni 30 juni 1 juli 2 juli 
 
4 juli: juf Anne-
Marie jarig 

5 juli 6 juli 7 juli 
 
schoolkamp 
groep 8 

8 juli 
Memo 
schoolkamp 
groep 8 

9 juli 
 
schoolkamp 
groep 8 
schoolreis 

 

Op 5 juli staat de kleuterrevue gepland. Op dit moment weten we nog niet welke richtlijnen tegen 

die tijd gelden voor het ontvangen van ouders op school. Of de kleuterrevue door kan gaan in de 

vertrouwde vorm is dus nog de vraag. Zodra wij hierover meer duidelijkheid hebben, informeren 

we jullie. 

Lesvrije week 


