
 

 

 

Putten, 28 maart 2019 

 

Betreft: Laatste lesdag klas 4 – De Efteling 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

Uw zoon / dochter zit in leerjaar 4. Voor deze leerlingen organiseren wij de laatste lesdag naar  

De Efteling. Dit evenement vindt plaats op: 

woensdag 17 april  

Graag informeren wij u in deze brief over de invulling van deze dag. 

De Efteling 

We vertrekken op woensdag 17 april om 08.30 uur vanuit Putten. De leerlingen dienen dan om 08.15 

uur op school te zijn, zodat we de dag gezamenlijk in de aula kunnen starten. Omstreeks 17.45 uur 

zullen we weer op school zijn, waar we gezamenlijk zullen gaan barbecueën. De leerlingen konden 

zich hiervoor inschrijven via Magister. School betaalt de reiskosten en het bezoek aan de Efteling. 

Voor de barbecue vragen wij een bedrag van 10 euro. Binnenkort zult u hiervan een mail met factuur 

ontvangen. Het is ook mogelijk om aan één van de onderdelen deel te nemen.  

Aandachtspunten 

In Waalwijk (Efteling) zullen we om ongeveer 09.45 uur arriveren. De leerlingen zijn de hele dag in het 

park en blijven in groepjes bij elkaar. Voor een goed verloop van deze dag is het belangrijk dat uw 

kind: 

 Een geldig legitimatiebewijs en een zorgpas bij zich heeft. 

 Passende kleding/schoeisel voor die dag heeft.(eventueel regenkleding) 

 Op tijd aanwezig is  

 Geen dingen meeneemt die nadelig kunnen zijn voor de sfeer, gezondheid en veiligheid. 

(bijvoorbeeld alcohol-verdovende middelen). 

 Verantwoordelijk is voor haar/zijn eigen spullen (portemonnee, camera, telefoon ed.) 

 Bij eventueel gebruik van medicijnen, hier zelf verantwoordelijk voor is. 

 Weet dat de prijzen in het park wat hoger zijn dan de gemiddelde prijzen voor eten/drinken. 

Contact 

In de bus zullen de leerlingen telefoonnummers ontvangen van de leiding. Zo zullen wij als leiding 

altijd bereikbaar en snel aanwezig zijn. Mochten er vragen vooraf zijn, wilt u dan contact opnemen met 

ondergetekende. Bij ziek- en of afmelding graag melden voor 08.00 uur bij de heer A.Bijsterbosch  

We hopen er met zijn allen een gezellige dag van te maken.  

Met vriendelijke groet, 

M. Adams – teamleider bovenbouw 

A. Bijsterbosch - Tel 06-20486865 e-mail: bha@groevenbeek.nl  
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