
Schoolreis 1e leerjaar  

Vrijdag 18 juni 2021 
Beste ouders en leerlingen,  

Joepie, wij gaan op schoolreis !!!  Op vrijdag 18 juni 2021 brengen we een bezoekje aan het 

pretpark Boudewijn Seapark Brugge, dé zoo voor zeezoogdieren.  

Wanneer vertrekken we? 

Gewoon na het belteken om 8.30u maar kom wel op tijd! Verwittig ook tijdig de school 

indien je ziek bent op nr. 053 / 800920 , spijtig dan natuurlijk, maar de rest van de groep 

moet dan niet onnodig wachten. 

Wat gaan we doen?  

In Boudewijn Seapark valt er heel wat te beleven! In de voormiddag verkennen we het park 

en leven we ons uit op enkele super leuke attracties ! ’s Middags zoeken we een geschikte 

plaats om onze boterhammetjes op te eten. Normaal gezien wonen we ook steeds een 

boeiende en leerrijke dolfijnenshow bij. Maar door het coronavirus weten we niet op 

voorhand welke mogelijkheden het pretpark zal aanbieden. Sowieso is er ook een toffe 

speeltuin, dus ook in de namiddag gaan we ons zeker en vast amuseren.  

Wanneer zijn we terug?  

We verwachten dat we omstreeks 17u30 terug aan de school zullen zijn, als files geen 

stokken in de wielen steken natuurlijk ! Graag de kinderen aan de schoolpoort afhalen. 

Niemand gaat alleen naar huis. 

Extra info m.b.t. het coronavirus  

De leerlingen zijn verplicht om een mondmasker te dragen op elke attractie. Ook bij het 

eventueel bijwonen van een show is dit verplicht, alsook wanneer we door slecht weer naar 

indoorgedeelte moeten. Daarom brengt elke leerling 2 mondmaskers mee! Er kan altijd 

eentje stuk gaan, of het kan vuil worden, dus eentje extra meenemen is zeker een goed idee.  

 

  



Wat trekken we aan? 

Gemakkelijke, sportieve kledij. Breng  zeker je pet of zonnehoedje en zonnecrème mee bij 

heel zonnig weer ! Voorzie een regenjasje en gesloten schoenen bij slecht weer. 

Wat nemen we mee in ons rugzakje? 

- Boterhammetjes en een drankje ; 

- een stukje fruit: ( zorg er wel voor dat er niets kan uitlopen in de rugzak); 

- een koek: 

- een extra drankje voor tijdens de namiddag ; 

- zonnecrème  en een pet 

- een extra mondmasker. 

ENKEL BIJ HEEL ZONNIG WEER , duimen maar voor goed weer  !  

- Zwemgerief en handdoek in een bijgevoegd plastic zakje ( graag ook in de rugzak 

stoppen). Wie dit niet bij heeft, kan jammer genoeg niet spelen in de waterspeeltuin.  

Een duikbril en zwembandjes hebben we niet nodig, dus dit laten we thuis.  

Wat laten we ZEKER thuis? 

- Niemand mag in het park iets kopen. We brengen dus GEEN zakgeld mee.  

- Speelgoed, knuffels, …  laten we ook thuis. 

Wat spreken we af? 

- Breng je glimlach mee ! 

- We zijn beleefde reizigers ! 

- We brengen goede oortjes mee om te luisteren naar wat de juf of meester zegt of 

vraagt! 

- NIEMAND loopt alleen rond in het park. We blijven steeds bij de juf of meester ! 

- Op de bus wordt er niet gegeten, gesnoept of gedronken ! 

- Op de bus blijven we op onze plaats zitten ! Als de bus voorzien is van gordels, zijn we 

verplicht de gordel te dragen ! 

- Wie last heeft van reisziekte, neemt best vooraf een pilletje. Enkel indien dat écht nodig 

is vanzelfsprekend ! 

Wij vinden het fantastisch dat we deze dag voor onze leerlingen mogen organiseren en 

kijken er alvast enorm naar uit !!! 

De juffen en meesters van het eerste leerjaar  

 

 

 


