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Aan	  de	  ouders	  van	  kinderen	  uit	  de	  groepen	  MH	  1,	  MH	  2	  en	  FR	  1/2	  
	  

Zwolle,	  23	  maart	  2014,	  
	  

Beste	  ouders,	  
	  

Het	  is	  weer	  bijna	  zover,	  we	  	  gaan	  met	  elkaar	  op	  stap:	  het	  	  
	  

schoolreisje.	  

	  
De	  kinderen	  van	  onze	  	  groepen	  1	  en	  2	  	  gaan	  dit	  jaar	  op	  

	  

Woensdag	  14	  mei	  
naar	  de	  	  
	  

Flierefluiter	  in	  Raalte	  
	  

We	  vertrekken	  vanaf	  de	  Florens	  om	  9.15u.	  en	  zijn	  tegen	  15.15u.	  weer	  terug	  
We	  vertrekken	  vanaf	  de	  Marshof	  om	  9.30u.	  en	  zijn	  tegen	  15.00u.	  weer	  terug	  

De	  kinderen	  moeten	  een	  kwartier	  voor	  vertrek	  op	  school	  (in	  de	  klas)	  zijn.	  
	  

De	  speeltuin	  is	  een	  heus	  speelparadijs	  voor	  kinderen.	  Er	  zijn	  zes	  overdekte	  speelruimtes	  met	  springkussens,	  
trampolines,	  apenkooi,	  glijbanen,	  kruipdoolhof,	  en	  ander	  speelplezier.	  Ook	  buiten	  kunnen	  de	  kinderen	  naar	  

hartenlust	  spelen.	  Ze	  kunnen	  klimmen	  en	  klauteren	  in	  het	  avonturendorp,	  schommelen,	  trampoline	  springen,	  
met	  de	  kabelbaan,	  voetballen,	  spelen	  met	  skelters	  en	  crossfietsen,	  maar	  ook	  is	  er	  ruimte	  genoeg	  om	  er	  

Hollandse	  spelletjes	  als	  tikkertje	  en	  verstoppertje	  te	  spelen.	  	  
	  

Er	  zijn	  9	  volwassenen	  om	  de	  kinderen	  te	  begeleiden.	  De	  begeleiders	  lopen	  regelmatig	  rond	  om	  toezicht	  te	  
houden	  of	  ze	  doen	  met	  de	  kinderen	  mee.	  

	  
Vorig	  jaar	  kregen	  we	  achteraf	  nog	  enige	  korting	  van	  de	  busonderneming.	  Die	  korting	  berekenen	  we	  door	  in	  de	  

prijs	  van	  dit	  jaar,	  daarom	  kost	  het	  schoolreisje	  €12,75.	  
Zoals	  eerder	  in	  de	  nieuwsbrief	  gemeld,	  verwachten	  we	  uw	  bijdrage	  uiterlijk	  1	  mei	  op	  bankrekening	  	  

NL26	  INGB	  0006	  1853	  39	  ten	  name	  van	  de	  stichting	  beheer	  Oudergelden.	  	  
De	  stichting	  Meedoen	  Zwolle	  kan	  financiële	  ondersteuning	  bieden	  (http://www.meedoenzwolle.nl/)	  	  

	  
Betaling	  is	  voorwaarde	  voor	  deelname	  aan	  het	  schoolreisje.	  

	  
Wilt	  u	  bij	  de	  betaling	  vermelden:	  de	  naam	  van	  uw	  kind,	  de	  groep	  en	  ‘Flierefluiter	  2014’	  

	  
	  

 


