
 
Donderdag 20 september aanstaande gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 8 op 

schoolreis.  

De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben een feestdag op school. 

 

De groepen 3 t/m 5 gaan naar de Linnaeushof in Bennebroek. 

De groepen 6 t/m 8 gaan naar Poldersport in De Kwakel. 

 

 

Groepen 3 t/m 5   

Bestemming Op school zijn om Vertrektijd vanaf 

school 

Vertrektijd vanaf 

Linnaeushof 

Aankomsttijd  

school 

Linnaeushof 08.45 uur 09.30 uur 14.30 uur Ca. 15.30 uur 

 

Groepen 6 t/m 8   

Bestemming Op school zijn om Vertrektijd vanaf 

school 

Vertrektijd vanaf 

Poldersport 

Aankomsttijd  

school 

Poldersport 08.45 uur 09.15 uur 14.30 uur Ca. 15.30 uur 

 

Afspraken voor de groepen 3 t/m 5: 

-  De kinderen van de groepen 3 t/m 5 dragen op die dag het Kompasshirt. 

-  Alle kinderen moeten zelf voor een lunchpakket en drinken zorgen. De kinderen krijgen op deze  

   dag een zakje chips van de ouderraad.     

- De kinderen mogen  geen zakgeld en geen mobieltje meenemen. 

- Omdat niet alle kinderen een zwemdiploma hebben en het overzicht bij de waterspeeltuin en de    

waterfietsen moeilijk te realiseren is, heeft de school besloten dat de kinderen daar niet mogen spelen. 

- Houdt u wat de kleding van uw kind(eren) betreft rekening  met de weersverwachting voor 

   de dag van de schoolreis. 

 

Afspraken voor de groepen 6 t/m 8: 

-  Alle kinderen moeten zelf voor een lunchpakket en drinken zorgen. De kinderen krijgen op deze  

   dag een zakje chips van de ouderraad.                                      

- De kinderen mogen  geen zakgeld en geen mobieltje meenemen. 

- De kinderen dragen  (oude) kleding en schoeisel  die nat en vies mogen worden.  

- De kinderen nemen een extra set droge kleding en schoeisel mee. 

- De kinderen nemen een handdoek en douchespullen mee. De kinderen zijn in de gelegenheid om       zich na 

de zeskamp en de poldersurvival te douchen en om  schone, droge kleding aan te trekken. 

- De kinderen nemen een plastic zak/tas mee waarin ze de natte kleding mee naar huis kunnen    

   nemen. 

- Kinderen die geen zwemdiploma hebben, moeten een zwemvest dragen. Deze worden door Poldersport 

verstrekt. NB: Het is belangrijk dat u de leerkracht informeert als uw kind geen zwemdiploma heeft! 

- De kinderen worden begeleid door instructeurs van Poldersport, leerkrachten en ouders. 

 

Als u nog vragen heeft kunt u die stellen aan de leerkracht van uw kind(eren). 

 

We hopen er een leuke dag van te maken!!   

Ouderraad en team van het Kompas   

  


