
                                                                            Berkel en Rodenrijs,  25 maart 2022, 
 
  

 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
  
 
Het is bijna zover! Op maandag 11 april gaan we met de gehele school naar Drievliet!  
 
In deze brief vindt u belangrijke informatie voor deze dag. 
 
Tijden: 
08.15 uur/08.30 uur:   Verzamelen in de klas. 
09.15 uur:    Vertrek vanaf de parkeerplaats van HBR, Het Hoge Land. 
15.15uur /15.30 uur:   Vertrek vanuit Drievlet. 
16.00 uur/16.15 uur:   Aankomst op de parkeerplaats van HBR, Het Hoge Land. 
 
De kinderen mogen vanuit de bus met de ouders mee. Kinderen die gebruik maken van de BSO gaan 
met de leerkrachten mee terug naar school. Deze kinderen graag doorgeven aan de eigen leerkracht. 
 
N.B.: De kinderen die gebruik maken van BLOS-kinderopvang, worden door BLOS bij de parkeerplaats 
opgehaald. Dit omdat hun locatie grenst aan diezelfde parkeerplaats. Dat wordt door ons geregeld. 
 
Begeleiding: 
De kinderen van groep 1 t/m groep 6 lopen in kleine groepjes met een begeleider door het park. De 
kinderen uit de groepen 7 en 8 mogen zelf in groepjes rondlopen, maar er loopt voldoende begeleiding 
rond om toezicht te houden. Indien u meegaat als begeleider ontvangt u alle benodigde informatie 
hiervoor via de leerkracht van uw kind. 
 
Eten en Drinken: 
Vanwege ons 20-jarig Lustrum wordt de lunch dit jaar verzorgd. Iedereen krijgt deze dag een patatje 
met mayonaise als lunch!  
Mocht u kind, om wat voor reden dan ook, geen patatje kunnen en/of mogen eten dan moet uw kind 
een eigen lunch meenemen. Er is ter plekke helaas geen alternatief dat wij kunnen aanbieden. Het is 
fijn als u dit van tevoren door kunt geven bij de eigen leerkracht, zodat wij hiervan op de hoogte zijn.  
 
Verder nemen de kinderen een 10 uurtje en voldoende drinken mee voor deze dag. Snoep mag, maar 
graag wel in beperkte mate. 
 
Geld en telefoon: 
Geld en een telefoon zijn deze dag niet nodig en mogen NIET meegenomen worden. 
 

 
We hopen op mooi weer en een supergezellige dag!!!  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens het gehele team en de Excursiecommissie 
 
 
 
 

Schoolnummer in geval van nood: 010-5190620 


