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Schoolreis 
Op dinsdag 24 mei gaan we op schoolreisje naar 

het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. 

  

Om 8.25 uur gaan de schooldeuren open zodat de 

kinderen naar de klassen kunnen lopen. Ook de 

begeleiders van deze dag zijn welkom om dan naar 

boven te lopen.  

Vervolgens ontvangen de kinderen en begeleiders 

verdere informatie over de dag. 

Uiterlijk om 8.45 uur vertrekken we met de bus 

richting Arnhem.  

 

De kinderen nemen deze dag gewoon eten en drinken mee zoals altijd. Een lekker 

snoepje hoort erbij (in beperkte mate). Wij vragen u geen grote uitdeelzakken 

snoep/chips mee te geven. De kinderen worden getrakteerd op een ijsje in het park.  

 

Telefoons zijn zoals gewoonlijk voor de leerlingen niet toegestaan. Wij verzoeken u ook 

om uw kind geen zakgeld mee te geven. 

 

De kinderen zullen onder begeleiding door het park lopen. Van ongeveer 5 leerlingen per 

begeleider in de onderbouw, tot ongeveer 8 leerlingen in de bovenbouw.  

 

Op woensdag 18 mei zullen alle leerlingen een groen Peppelshirt mee naar huis krijgen 

om deze vervolgens op de dag van het schoolreisje aan te trekken. Graag na het 

schoolreisje weer gewassen mee naar school nemen. Iedere leerling heeft deze dag ook 

een polsbandje om met daarop het telefoonnummer van de betreffende leerkracht.  

 

Bij bepaalde noodsituaties is juf Cisca te bereiken op: 

De Peppel: 0416-391148         De Bolderik: 0162-402431           Mobiel: 06-40519782  

Om 16.00 uur vertrekken we vanuit Arnhem richting Dussen. We verwachten rond 17.30 

uur weer terug te zijn op school.   

We kijken uit naar fijne dag met elkaar vol plezier!    
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Flyers op de website 
Op onze website kunt u een flyer vinden over de voetbalacademie Altena+ op 

woensdagmiddag 11, 18 & 25 mei. 

Ook staat er een flyer op van Hockeyvereniging DDHC in Raamsdonksveer. Tevens wordt 

er op 18 mei een volleybaltoernooi georganiseerd bij Beach Sport Vereniging 

Werkendam. 

De flyers kunt u vinden onder het kopje praktisch → info.  
 

Bijna meivakantie 
Morgen nog even aan de slag tijdens de Koningsspelen en dan begint de meivakantie. 

Op maandag 9 mei starten we weer op school. 

Fijne vakantie allemaal! 
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