ALGEMEEN
Schoolreis groep 1/2
Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van de groepen 1/2,
Vrijdag 18 mei gaan we op schoolreis naar De Ballenbak in Zoetermeer!
De kinderen moeten gewoon om 08:30 uur op school zijn. Rond 9.00 uur vertrekken we vanaf de parkeerplaats (Fuikkant of Haringwater) naar Zoetermeer.
Jullie mogen ons natuurlijk komen uitzwaaien! Rond 14.45 uur zijn we weer terug. Om het overzichtelijk te houden is het de bedoeling dat u uw kind in de
klas ophaalt. We krijgen eten en drinken, dus u hoeft niets mee te geven. Het is
ook niet toegestaan om eigen consumpties mee te nemen. We krijgen ranja
en als lunch patat en een snackje. Het is verstandig om uw kind gemakkelijke,
niet te warme kleding aan te laten trekken, want het kan binnen warm zijn en
de kinderen bewegen veel.
Heeft uw kind kans op een ongelukje, wilt u dan een verschoning in een plastic
tasje meegeven?
Groetjes van alle kleuterjuffen

Schoolreis groepen 3 en 4
Op vrijdag 18 mei a.s. gaan de groepen 3 en 4 op schoolreis naar Drievliet!
De bussen zullen rond 8.45 uur vertrekken vanaf parkeerplaats Haringwater (of
Fuikkant, afhankelijk van de busmaatschappij). De kinderen worden om 8.30
uur eerst in de klas verwacht. De kinderen zullen onder begeleiding van een
volwassene het park in gaan. We verwachten rond 16.30 uur weer terug te zijn
op school. Bij eventuele vertraging of eerdere aankomst zullen we de aankomsttijd versturen via Parro.
Wij vragen u de kinderen het volgende te laten meenemen:
 Tussendoortjes (koekje/fruit)
 Lunchpakketje
 Pakjes drinken (geen bekers of blikjes)
 Een regenjas of zonnebrandcrème (afhankelijk van de weersverwachting)
Stop de spullen bij voorkeur in een makkelijk te dragen tas (rugzak) en denk
eraan dat deze niet te zwaar is. Wilt u de tas voorzien van naam?
De kinderen mogen maximaal 5 euro meenemen. Uw kind mag dit aan de
begeleider meegeven of in zijn of haar tas bewaren. Het geld wordt meegenomen op eigen risico.
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Denkt u ook aan het volgende:
 Voordat de kinderen na aankomst naar huis gaan, moeten zij zich afmelden
bij de leerkracht.
Voor noodgevallen zijn wij bereikbaar via het telefoonnummer van de school.
Wij wensen alle kinderen een fantastische dag toe!
De schoolreiscommissie: Sabrina V, Rosita, Desiree, Marieke en Monique

Schoolreis groepen 5 t/m 8
Op vrijdag 8 juni a.s. gaan de groepen 5 t/m 8 op schoolreis naar Bobbejaanland!
De bussen zullen om ca. 8.30 uur vertrekken vanaf parkeerplaats Haringwater/Fuikkant. De kinderen worden om 8.20 uur eerst in de klas verwacht.
De kinderen van de groepen 5/6 lopen in een groepje met begeleider in het
park.
Zoals ieder jaar mogen de kinderen van de groepen 7/8 alleen rondlopen in
het park. De leerkrachten zijn op vaste plekken te vinden, zodat de kinderen
altijd kunnen komen wanneer er iets aan de hand is. De afspraak is dat geen
enkel kind alleen mag lopen, daarom worden er vooraf in de klas groepjes
gemaakt.
We verwachten rond 18.00 uur weer terug te zijn op school. Bij eventuele vertraging zullen we de aankomsttijd op Parro zetten.
Wij vragen u de kinderen het volgende te laten meenemen:
 lunchpakket
 tussendoortjes
 pakjes/flesjes drinken (geen bekers of blikjes)
 een regenjas of zonnebrandcrème (afhankelijk van de weersverwachting)
 een goed humeur
 de kinderen mogen max. € 7,50 meenemen (op eigen risico)
 mobiele telefoon mag mee, maar op eigen risico. Afspraak is dat de kinderen contact opnemen met hun juf, wanneer er iets aan de hand is.
Stop de spullen bij voorkeur in een makkelijk te dragen tas (rugzak) en denk
eraan dat deze niet te zwaar is.
Denkt u ook aan het volgende:
 Voordat de kinderen na aankomst naar huis gaan, moeten zij zich afmelden
bij de leerkracht.
 Vergeet uw kind niet zelf af te melden voor de BSO (indien van toepassing).
Voor noodgevallen zijn wij bereikbaar via het telefoonnummer van de school.
Wij wensen alle kinderen een fantastische dag toe.
De schoolreiscommissie
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Overblijfnieuws
Stichting De Overblijf plaatst regelmatig foto’s en filmpjes op de facebook-pagina van Stichting De Overblijf. Heeft u bijvoorbeeld de foto’s gezien van de
tennislessen? Of van de krijtwedstrijd en de “raad-hoeveel-chocolade-eitjeser-in-de-pot-gaan-wedstrijd” met Pasen. Misschien wilt u niet dat er foto’s van
uw kind op facebook geplaatst worden. Wilt u dit dan melden bij ons? Dat kan
door een mail te sturen naar info@deOverblijf.nl.
Wist u al dat als u ons komt helpen bij de overblijf, uw kind(eren) gratis opvang
krijgen?
U ontvangt een vrijwilligersvergoeding van € 6,75 per pauze. Dat is € 4,50 per
uur (maximale vergoeding) + € 2,25 voor een half uur voorbereiding/nabespreking.
Deze vergoeding is de maximale toegestane vrijwilligersvergoeding en heeft
geen invloed op uw uitkering. U hoeft deze vergoeding alleen te melden.
Bijvoorbeeld:
Uw voordeel kan oplopen van minimaal 4 x € 6,75 = € 27 + € 16,17 = € 43,17 per
maand (bij 1x lopen en 1 kind gratis) tot wel € 113,34 per maand (bij 3x lopen
en 2 kinderen gratis overblijf).
Een vooropleiding is niet nodig, u krijgt van ons alle begeleiding die nodig is.
Een EHBO-cursus en een training voor overblijfkracht kunt u gratis bij ons volgen.
Het huidige team staat klaar om u welkom te heten!
Heeft u nog vragen? Bel of mail ons gerust.
Linda: 06-33697150 of linda@deoverblijf.nl
Tot het volgende Logboek.
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