
 

Onze school heeft een eigen website. Hierop staat veel informatie en kunt u zien waar we 
over werken:     www.opstap-hardenberg.nl 

  

        Hardenberg,  10 september 2021 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Schoolreis. 
Volgende week is het zover: de blauwe, oranje, rode en groene groep gaan op schoolreis! 
Wanneer? 
Dinsdag 14 september 2021 
De kinderen komen gewoon 8.30 uur op school.  
We gaan met de bus. En we zijn om 15 .00 uur weer terug op school.  
Taxikinderen: De kinderen die ’s morgens met de taxi gebracht worden, worden ’s middags 
weer thuis gebracht door een leerkracht. Dit zal zijn na 15.00 uur. 
 
Waar gaan we naar toe? 
Naar attractiepark Drouwenerzand in Drouwen (Drenthe)  
 
Wat nemen de kinderen mee? 
Alleen een rugtas met extra kleding:  
broek, T-shirt, ondergoed en sokken.  
De kinderen kunnen nat worden. 
Ze hoeven géén eten en drinken mee te nemen. Dat krijgen ze in het park. 
 
Schooltrip. 
Tuesday 14 september the children of group blue, orange, red en green are going on a 
schooltrip. They have to come normaly on 8.30 at school. We are going by bus. We come 
back about 3 p.m. The children who normaly come by taxi, will be brought home by a teacher 
after 15.00 o’clock.  
 
Please take with you: 
Backpack with extra clothes; trousers, T-shirt, underwear and socks. Children can be come 
wet. They do not need to take food and drinks with them, because they get that in the park. 
 
Kinderen van groep roze zijn vrij op dinsdag 14 september. 
De  kinderen van groep roze gaan op een andere datum op schoolreis. 
 
The children from group roze are free on the 14th of September. They go on a different date 
on a schooltrip. 
 
Studiedag gaat niet door. 
De studiedag op donderdag 23 september gaat niet door. De kinderen moeten die dag 
gewoon tot 14.00 uur naar school. 
 
Thursday the 23th of September there is normaly school till 14.00 o çlock because the 
studyday is canceled.  


