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SCHOOLREIS GROEP 1 EN 2 
 

Groep 1 en 2 gaan 
op schoolreis naar 
Bambini. 
Vanaf 9.00 uur 
worden alle kleuters 
op school verwacht. Als dit lastig is, is er opvang in 
de groepen vanaf 8.30 uur. Om 9.15uur  vertrekken 
we naar Bambini. 
We lunchen bij Bambini met frietjes en een snack. 
Natuurlijk mogen de leerlingen zelf ook wat lekkers 
meenemen en drinken. Denk ook aan een extra setje 
kleding (in geval van nood). 
We zullen rond 15.00u terug zijn op school!! 
 

SCHOOLREIS GROEP 3, 4, 5 EN 

VITRUVIO 3,4,5 
 

Op dinsdag 22 mei 
vertrekken we met de 
bus naar de Beekse 
Bergen. We gaan deze 
dag naar het safaripark 
en het aangrenzende 
speelland. 
 
Om deze dag tot een succes te maken is het fijn als 
iedereen met het volgende rekening houdt: 
-zorg dat je op tijd op school bent. 
-neem een lunchpakket mee. 
-neem genoeg te drinken mee. 
-een pauzehapje. 
-een paar snoepjes. 

-voor sommige kinderen is een setje reservekleren 
handig voor een eventueel ongelukje. 
-een stevige rugzak, om al je spullen in mee te 
nemen. 
-zorg dat alle spullen, tas/portemonnee, voorzien 
zijn van naam en telefoonnummer. 
-kinderen mogen voor maximaal 5 euro iets kopen, 
geef niet meer mee, doe dit geld in een 

portemonnee en doe dit bij voorkeur in een apart 
vakje van de rugzak. 
-trek stevige schoenen aan, geen teenslippers. 
-geef afhankelijk van de weersomstandigheden 
zonnebrandcreme of regenkleding mee. 
 
We gaan er een gezellige dag van maken! 
 
 

SCHOOLREIS GROEPEN 6 EN 7 EN 

VITRUVIOGROEPEN 6 EN 7.  
De groepen 6 en 7 gaan dinsdag  22 mei naar de 
Efteling in Kaatsheuvel. De school begint om 8.25 
uur. We vertrekken met de bus om 8.45 uur en 
hopen rond 17.00 uur weer terug te zijn. 
 
Bij aankomst in de Efteling zullen leerlingen onder 
begeleiding van ouders en leerkrachten de attracties 
bezoeken. 
De kinderen krijgen in het park een ijsje. Een 
lunchpakketje en voldoende drinken dient u uw kind 
zelf mee te geven. 
 
Om de dag tot een succes te maken is het fijn als 
iedereen met het volgende rekening houdt: 
- Zorg dat je op tijd op school bent: 8.25 uur! 

AGENDA 

 21 mei 

 22 mei 

 12 juni 

 15 juni  

 18 en 19 juni 
 

 Tweede Pinksteren, iedereen vrij 

 Schoolreis groep 1 t/m 7 

 Start Avondvierdaagse 

 Rapportuitreiking groep 1-2 

 Rapportgesprek groep 1-2 
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- We vertrekken vanuit de Raamstraat en daar 
komen we ook weer terug om +/- 17.00 uur. 

- Neem een lunchpakket en voldoende drinken 
mee, de kinderen krijgen in het park alleen een 
ijsje. 

- Neem niet te veel 
snoepjes mee. 

- Neem maximaal 5 
euro mee. Doe dit 
geld in een portemonnee en doe dit het liefst in 
een vakje in de tas waar geen andere spullen in 
bewaard worden (dan kan het er niet makkelijk 
uitvallen). 

- Zorg dat alle spullen (tas/portemonnee etc.) 
voorzien zijn van naam en telefoonnummer. 

- Graag bij het halen en brengen van kinderen niet 
parkeren of kinderen afzetten in de Raamstraat. 

- Trek stevige schoenen aan (geen crocs of 
teenslippers). 

 

BIJENLES VAN DE IMKER VOOR 

GROEP 4  
Het NME (Natuur Milieu Educatie) Schouwen-
Duiveland had woensdag j.l. voor onze klas een 
bijenles georganiseerd door dhr. Fonteine. Hij heeft 
zelf een aantal bijenvolken hier op Schouwen-
Duiveland. Aan de hand van vragen van de kinderen 
en een presentatie, gaf hij een hele leuke en 
leerzame natuur-les. 
Wat is een honingbij? Wat doen al die bijtjes in een 
bijenkast? En waarom zijn bijen zo belangrijk? 
De imker vertelt niet alleen over zijn werk, maar laat 
de kinderen vooral veel zien van meegebracht 
gereedschap, 
kleding enz. 
N.a.v. deze les 
kregen de kinderen 
de volgende dag 
een les met behulp 
van de Bijenkast (in 
deze kast zitten 
allerlei voorwerpen om de zien, te ruiken, voelen en 
proeven. 
Volgende week geeft de imker een les in groep 3. 

KRENTENBAARD 
Er heerst momenteel krentenbaard op school. Wilt u 
s.v.p. alert zijn op mogelijke besmetting? 
 

AVONDVIERDAAGSE 
Ook dit jaar neem Binnen de Veste weer deel aan de 
Avondvierdaagse Zierikzee. In de bijlage bij deze 
nieuwsbrief leest u alles over de Avondvierdaagse 
van dinsdag 12 t/m vrijdag 15 juni. 

 


