
 

  

 

 

 

 
 

Aan de leerlingen van mavo 1, havo 1 en vwo en hun ouders(s)/verzorger(s) 

 

 

 
Datum : 4 april 2022 

Ons kenmerk : 220404vvy/2/corr./excursies 

Onderwerp     : Uitstapje Bobbejaanland 
 

 

  

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),  

  

 

Op het eind van het jaar is het zover: op donderdag 14 juli gaan we met een grote 

groep leerlingen van klas 1 naar Bobbejaanland. Hieronder volgt alle praktische 

informatie om er een geslaagde dag van te maken. 

 

Helaas kunnen wij dit soort activiteiten niet organiseren zonder een bijdrage van de 

ouders. De kosten voor dit uitstapje bedragen € 30,00 per kind. Dit zijn de kosten voor 

de bus en de entree. De regelgeving voor bijdragen aan activiteiten is veranderd. 

Daarom willen we hier uitdrukkelijk vermelden dat het betalen van een bijdrage voor 

activiteiten vrijwillig is. Tegelijkertijd begrijpt iedereen dat we dit soort activiteiten alleen 

kunnen organiseren bij voldoende betalende deelnemers.  

Mocht u problemen hebben met betalen van dit bedrag, neem dan contact op met de 

leerlingcoördinatoren of de mentor van uw kind, zodat we kunnen bekijken wat we als 

school hierin kunnen betekenen.  

U ontvangt binnenkort een email met de betaalgegevens (wiscollect), waarmee u de 

bijdrage kunt voldoen. 

 
Reisschema 

8.50 uur Op school zijn 

9.00 uur Instappen in je bus. Op de bussen komen lijsten te hangen waarop 

staat welke klas in welke bus zit. Je bent verplicht je aan de bus 

indeling te houden. Er wordt niet geruild met leerlingen uit andere 

bussen. Dit heeft 2 redenen: 
 Controle of iedereen er voor vertrek uit het park weer is. 

 In geval van calamiteiten moeten wij weten wie in welke bus zit. 
9.05 uur Vertrek naar Bobbejaanland. 

Let op, de bus wacht niet, dus te laat = pech!!! 

10.00 uur Park in en leuke dag hebben. 

16.30 uur Naar de uitgang gaan lopen. 

16.45 uur Instappen in je bus (zie bovenstaande opmerking). 

17.00 uur Vertrek terug naar school. Zorg dat je hier ook op tijd bent. 

18.00 uur Aankomst op school. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Wat neem je mee? 

- ID-kaart. Let op, geen ID = niet mee! (Je krijgt geen geld terug!) 

- Geld voor eigen uitgaven in het park en mobieltje. 

- Eventueel eten en drinken voor onderweg, dan wel in het park. 

- Eventueel noodzakelijke medicijnen. 
 

 

Wat neem je NIET mee? 

- Kruimelend eten voor in de bus (dus bijvoorbeeld geen chips). 

- Draagbare geluidsboxen voor in de bus. 

- energiedrank 

 
Noodgevallen 

Is er iets aan de hand in het park, zoek dan een docent op of bel een docent 

(bijvoorbeeld via Teams). 

Is er iets aan de hand thuis, dan kunnen ouders de school bellen die vervolgens contact 

zal leggen met één van de docenten die in het park aanwezig zijn. 

En verder…. 

We hopen dat we goed weer hebben en dat jullie gaan genieten van een hele leuke 

dag  . 

Ontspan, relax en zorg ervoor dat je opgeladen bent om de zomervakantie in te 

gaan.  

 

Veel plezier namens de leerlingcoördinatoren! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Inge van Dinteren din@fritsphilips.eu 

Sven Ermens erm@fritsphilips.eu 
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