
 

Zoetermeer  14 september 2018 

Beste kinderen van groep 1 t/m 8, ouders/verzorgers, 

Het is bijna zover! Dinsdag 18 september gaan de groepen 1/2 op schoolreis naar Plaswijckpark en de 

groepen 3 t/m 8 naar de Efteling. 

Alle leerlingen moeten om 8.30 uur verzamelen in hun eigen klaslokaal. 

De leerlingen gaan samen met de leerkracht lopend naar de bussen aan de Geel-groenlaan ter 

hoogte van het Marsgeel. De bussen zullen voorzien zijn van nummers.  

‘s Morgens krijgt de leerkracht te horen in welke bus ze met de groep moeten instappen. Dit houdt in 

dat we niet kunnen aangeven in welke bus uw kind vertrekt. De ouders wordt verzocht om op enige 

afstand plaats te nemen en van daar hun kind uit te zwaaien. De kleuters vertrekken rond 9.15 uur 

en de groepen 3 t/m 8 rond 9.00 uur. 

Wij vragen u, uw kind een lunchpakketje (brood en voldoende drinken) en iets te snoepen mee te 

geven. Er is besloten de kinderen géén zakgeld en mobiele telefoons mee te laten nemen.  

Wij verzoeken u als ouders hier zorg voor te dragen. School is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal 

of beschadiging. Tevens vragen wij u om alleen foto’s van uw eigen kind te maken en foto’s niet te 

delen op sociale media.  
 

Ter gelegenheid van het lustrum ontvangen alle kinderen a.s. maandag een groen rugzakje met de 

naam en het logo van de school. Het is de bedoeling dat de kinderen dit dinsdag gebruiken om hun 

spullen in mee te nemen. We adviseren u het rugzakje te voorzien van de naam van uw kind.  

Met dit rugzakje zijn de kinderen van Het Palet duidelijk herkenbaar tijdens de schoolreis. 
 

Wij verwachten dat de kleuters om 16.00 uur terug zijn op school (Geel-groenlaan). Alle kinderen 

gaan met de juf en de hulpouders terug naar het schoolplein. Daar kunt u, uw kind op de vaste plek 

op het plein ophalen.  

De kinderen van de groep 3 t/m 8 zullen, afhankelijk van de drukte op de weg, rond 17.30 uur terug 

zijn aan de Geel-groenlaan. Hier kunt u, uw kind verwelkomen en ophalen.  

Wij gaan er een gezellige dag van maken! 

Met vriendelijke groeten, 

Werkgroep Schoolreis  


