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Algemeen

Groep 5 en 6 (a/b)

De schoolreizen komen er weer aan!
We gaan dit jaar op verschillende
data op schoolreis.

We gaan naar de Uitvinderij (spelerij) in Arnhem. De
leerlingen worden om 08:45 op school verwacht. We
vertrekken om 09:00 uur en verwachten om 16:30 uur
terug te zijn.

Groep

Datum

Locatie

kosten

Gr 1-2

06-06-2016

’t Höfke Bentelo

€15,00

Gr 3-4

19-05-2016

Dolfinarium

€26,00

Gr 5-6

17-06-2016

Uitvinderij

€24,00,

Gr 7

19-05-2016

Hellendoorn

€15,00

Gr 8

11-05 t/m
13-05-2016

Kamperen Eskamp
Lemele

€55,00

Wilt u het schoolreisgeld overmaken op iban /
rekeningnummer: NL73 RABO 3473.219.347 t.n.v. de
Willem Alexanderschool Rijssen. Vermeld bij de
betaling: De naam van het kind met de groep. Contant
betalen kan ook op de woensdag. Dan graag, per kind,
gepast geld in een envelop met daarop de naam en de
groep.

Groep 7…
..gaat op donderdag 19 mei met de fiets naar het
Avonturenpark Hellendoorn. De leerlingen worden om
09:00 uur verwacht in de groep. We vertrekken om
09:15 uur en we verwachten om 17:00 uur terug te zijn
in Rijssen.

Groep 1 en 2 (a/b/c)
We gaan dit jaar naar ’t Höfke in
Bentelo. Dit is een kinderspeelboerderij
met een speelhal en verschillende
buitenspeelmogelijkheden.
De kinderen worden om 08:45 uur op
school in de klas verwacht. De bus vertrekt om 09:15 uur
en de verwachte terugkomst is om 15:00 uur.

Zakgeld

Groep 3 (a/b) en 4
We gaan met deze groepen naar het dolfinarium. We
hopen dat het een spetterende dag wordt. De kinderen
worden om 08:45 uur op school verwacht. De bus
vertrekt om 09:00 uur en de verwachte terugkomst is
om 17:15 uur.

De leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4
s.v.p. geen zakgeld meegeven. Wij adviseren
de leerlingen uit de groepen 5 tot en met 7.
maximaal 5 euro mee te geven. Bij alle
schoolreizen is er iets te eten geregeld.

Groep 8 (a/b)
We gaan naar “de Eskamp” in Lemele. We vertrekken op
woensdagmorgen 11 mei en komen aan het begin van
de middag van vrijdag 13 mei terug. De leerlingen
ontvangen een kampbrief met alle informatie.

