SCHOOLREIS 2021
Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Ondanks alle huidige corona-maatregelen hebben we als ouderraad toch besloten alles voor het
schoolreisje te gaan regelen. Want als het even kan zouden we toch wel heel graag op schoolreisje
gaan met z’n allen !
Vorig jaar zouden we verspreid op schoolreisje gaan naar drie
verschillende parken. Om de risico’s van een gesloten park zoveel
mogelijk te voorkomen hebben we besloten dat, als we op
schoolreisje mogen, we allemaal naar één locatie gaan, namelijk:
Wanneer: Maandag 14 juni 2021
Betaling
 De eigen bijdrage voor de schoolreis is € 20 per kind. Dit is voor de entree van de Efteling als
ook het vervoer met de bus en een versnapering in het park.
 Is uw kind in het bezit van een abonnement van de Efteling, welke geldig is op maandag 14
juni dan bedragen de kosten € 10 voor uw kind. Wij verzoeken u uiterlijk 21 maart aan ons
door te geven of uw kind beschikt over een abonnement. U kunt hiervoor een email sturen
naar ouderraaddebolster@gmail.com
 Vorig jaar is de schoolreis vanwege corona niet doorgegaan maar hadden veel ouders al wel
betaald. Dit is allemaal geregistreerd en u ontvangt binnenkort (na 21 maart) een betaalverzoek
via schoolkassa voor het (nog) te betalen bedrag. U ontvangt per kind een betaalverzoek.
 Mocht u de eigen bijdrage niet kunnen betalen, dan verzoeken wij u om contact op te nemen
met de Helma van Laerhoven (h.vlaerhoven@debolstergilze.nl) om te kijken naar andere
mogelijkheden.
Hulpouders
Uw kind wordt door de eigen leerkracht ingedeeld in groepjes van 6 tot 8
leerlingen uit dezelfde klas. Voor de kinderen uit de groepen 1-2 zijn er 2
begeleiders per groepje. Voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 6 is er 1
begeleider per groepje. Kinderen uit de groepen 7 en 8 worden ingedeeld in groepjes, maar mogen
zonder begeleiding in de Efteling rondlopen, mits in bezit van 1 mobiele telefoon per groepje. In het
park zijn tevens een aantal posten aanwezig welke worden bemand door OR-leden en/of leerkrachten.
Voor de begeleiders van de groepjes zijn we op zoek naar hulpouders. Als hulpouder proberen we je
in te delen in een groepje uit de klas van uw eigen kind. Wij zijn uiteraard afhankelijk van de
aanmeldingen en kunnen dit niet garanderen. Hulpouders worden niet in het groepje van het eigen
kind ingedeeld.
U kunt zich aanmelden als hulpouders door een email te sturen naar ouderraaddebolster@gmail.com.
Wilt u daarin de naam en klas van uw kind(eren) vermelden.
Uiteraard houden wij alle berichtgevingen ten aanzien van corona in de gaten.
Maar wij hopen van harte dat we gezellig met z’n allen naar de Efteling mogen om een gezellige dag
te beleven.
Mocht u nog vragen hebben kunt u deze uiteraard stellen via de mail: ouderraaddebolster@gmail.com
Met vriendelijke groet,
Werkgroep schoolreis 2021
Daniëlle, Jessica, Bianca, Janneke, Anke, Lonneke, Anja en Jacqueline.

