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IKC ouderavond 

Afgelopen maandag is de IKC informatieavond door ongeveer 50 ouders bijgewoond waarbij 

opvang en beide scholen ongeveer gelijkwaardig vertegenwoordigd waren. Tijdens deze avond 

hebben we wat informatie gegeven en zijn diverse onderwerpen in kleinere groepen toegelicht. 

Ook hebben we input gekregen vanuit de aanwezigen. Op maandag 8 november evalueert het 

projectteam en zullen we daarna inhoudelijk kort verslag doen van deze bijeenkomst en het 

vervolg.  

 

Frans komende week afwezig 

Komende week maak ik, Frans, gebruik van compensatieverlof en zal de hele week afwezig zijn.  

 

Auto’s niet in Sperwer 

We willen u met klem vragen om op vrijdag 5 november geen auto’s te parkeren aan de Sperwer 

in verband met de bussen voor de schoolreis.  

 

Schoolreis groepen 1-2 vrijdag 5 november 

Vrijdag 5 november gaan we op schoolreis. De groepen 1/2 gaan dit jaar naar De Goudvis. 

De kinderen worden gewoon om 8.30u op school verwacht. De bus zal om 9.30u van school 

vertrekken. En ’s middags zullen wij om 14.30u weer op school terug zijn. Dit zal aan de voorkant 

van de school zijn, aan de Sperwer.  

Kinderen krijgen een pakje drinken en een zakje chips. Voor de lunch worden zij getrakteerd op 

een patatje, een glas ranja en een ijsje. 

De kinderen hoeven zelf niets mee te nemen. Verschoning wordt vanuit school meegenomen, 

voor eventuele ongelukjes. 

Wij hebben er zin in en hopen op mooi weer. Groeten van de schoolreiscommissie 
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Schoolreis, vrijdag 5 november 2021 vertrek 7.45 uur 
Schoolreis naar De Efteling,   een prachtige bestemming maar we zijn wel even onderweg! De tijden zijn 

hiervoor deze dag aangepast. We willen u met klem vragen op tijd op school te zijn zodat bussen tijdig 

kunnen vertrekken. 

                                                       

Info groep 3 en 4: bus nr. 1      

- Op school: 7.45 uur. Vertrek bus terug: 15.30 

uur. Verwachte terugkomst ca. 17.40 uur. 

- Kinderen krijgen als lunch een patatje. 

Info groep 5 t/m 8: bus nr. 2 en 3. 

- Op school: 7.45 uur. Vertrek bus terug: 17.30 

uur. Verwachte terugkomst ca. 19.40 uur. 

- Kinderen gebruiken van thuis meegebrachte lunch, inclusief drinken. 

- Voor de terugreis krijgen de kinderen nog een patatje. 

Info voor alle kinderen. 

- Kinderen krijgen 1 pakje drinken en een zakje chips. 

- Wilt u uw kind een tas meegeven met  

* extra pauzehapjes of broodjes  

* extra drinken, bv. een navulbare waterfles. 

- De tassen worden neergelegd op een verzamelplaats, waar altijd een coördinator aanwezig is. De 

kinderen hoeven dus niet met de tassen te sjouwen. 

- De kinderen krijgen een polsbandje met de telefoonnummers van de coördinatoren. 

- Kinderen mogen niet zonder begeleiding door het park. Ook groep 8 niet. 

- Groepjes bestaan uit 4 of 5 kinderen, met een begeleider. 

- 2 groepjes lopen samen. Handig als niet alle kinderen in een attractie willen, of als kinderen naar de wc 

willen. 

- Toilet in de bus is alleen voor noodgevallen. Dus van te voren naar de wc. 

- Bij terugkomst komen alle kinderen naar het grote plein. 

- Leerkrachten blijven buiten/bij de voordeur tot alle kinderen opgehaald zijn. 

- Website van de Efteling. Leuk om met uw kind te bekijken. 

https://www.efteling.com/nl 

Hulpouders hebben al informatie gekregen. 

We hopen op een fantastische dag, met mooi weer. 

Groeten van de schoolreiscommissie. 
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