Malden, 22 augustus 2018
Betreft: schoolreis groep 3 t/m 7
Beste ouders / verzorgers van de groepen 3, 4, 5, 6 en 7,
Dit jaar gaan wij weer aan het begin van het schooljaar op schoolreis. Dit is al snel,
namelijk op maandag 10 september 2018. Vanwege het succes van vorige jaren, hebben
we weer gekozen voor Toverland.
Tijden vertrek en aankomst bij school
De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht. De bus vertrekt rond 8.45 uur en
vertrekt weer 16.00uur. We zijn rond 17.00 uur weer terug op school.
Betalen eigen bijdrage
De eigen bijdrage bedraagt € 15,- per kind. Deze bijdrage kan vóór 3 september worden
overgemaakt op rekeningnr. NL94 RABO 0311 0021 88, t.n.v. Oudervereniging van R.K.
basisschool De Komeet. Vermeld in de omschrijving voornaam en achternaam van je
kind(eren) en de groep(en). Als je het geld voor die datum niet hebt overgemaakt, kun je
het (contant en gepast!) betalen op woensdag 5 september 8.30 – 9.00 uur in de aula
van de school. De oudervereniging betaalt de bus!
Eten en drinken
De kinderen krijgen in Toverland alleen een ijsje. Geef je kind daarom een
lunchpakketje mee. Wij adviseren om daarnaast extra drinken en een tussendoortje mee
te geven. Vriendelijk verzoek om niet te veel snoep mee te geven. Het is absoluut niet de
bedoeling dat kinderen geld meenemen!
Begeleiding gezocht!
Voor deze dag is begeleiding nodig van ouders. Je kunt je door middel van onderstaand
strookje opgeven. Het strookje graag inleveren bij de leerkracht van je kind. Dit graag
vóór dinsdag 28 augustus. Als er meer begeleiders opgeven dan er mee kunnen, wordt er
geloot. Uiterlijk maandag 3 september krijg je bericht of je bent ingeloot als begeleider.
De eigen bijdrage voor deze dag bedraagt voor begeleidende ouders ook € 15,- per
persoon.
Met vriendelijke groet,
Team en Oudervereniging de Komeet
___________________________________________________________________________
Ik wil graag mee als begeleider: (naam)………………………………
Groep: … … …

(naam kind)…………………………

Mobiele nummer: 06- ............................

Ik heb wel/niet de beschikking over een auto. Aantal zitplaatsen: ……
Basisschool de Komeet
Broeksingel 88
6581 HB Malden

024 357 31 82
directie@dekomeetmalden.nl
www.dekomeetmalden.nl

