
 

 
 
 
 
 
Schoolreisjes 2019 

Zoals u in een vorige nieuwsbrief en in onze jaarplanning al heeft kunnen lezen gaan we dit 

schooljaar weer op schoolreis. Dit zal gaan gebeuren op 6 juni a.s. Inmiddels zijn alle reisjes geboekt 

en is de bus geregeld. 

 

We krijgen als IKC/school geen middelen van de overheid om schoolreisjes te bekostigen. Een 

schoolreisje wordt altijd bekostigd door de ouders/verzorgers. Hieronder vindt u de prijzen van alle 

schoolreisjes.  Vanaf dit jaar kunt u het geld overmaken op rekening van de school  en hoeft u dit dus 

niet meer contant in een envelop te doen. Omdat de prijzen van de busreizen én de attractieparken 

gestegen zijn ten opzichte van twee jaar geleden, zijn we helaas genoodzaakt deze prijsstijgingen 

door te voeren in de prijs per schoolreisje.  

Alle kleutergroepen  gaan die dag naar ‘het land van Jan Klaassen’ in Braamt. De kosten voor de  

busreis,  de  entree  en  voor  een  smulpakket (frietje en drinken)  bedragen  €28,50 euro per kind.  

Wilt u dit bedrag voor vrijdag 24 mei overmaken op rekeningnummer: NL15RABO0162689446 t.n.v. 

Katholieke basisschool De Brug o.v.v. schoolreisje en de naam van uw kind(eren). Graag voornaam 

en achternaam vermelden. 

Groep 3A, 3B en groep 4 gaan met z’n allen naar de Julianatoren in Apeldoorn. De kosten van deze 

leuke,  (hopelijk) zonnige en gezellige dag zijn €29,50 euro per kind.  Hierbij is een frietje, wat te 

drinken, een waterijsje en de busreis inbegrepen. Wilt u dit bedrag  voor vrijdag 24 mei overmaken 

op rekeningnummer:  NL15RABO0162689446 t.n.v. Katholieke basisschool De Brug o.v.v. schoolreisje 

en de naam van uw kind(eren). Graag voornaam en achternaam vermelden. 

Groep 5 en 6  gaan naar attractiepark Toverland in Sevenum. Dit schoolreisje kost € 32,50 euro.  

Hierbij is de busreis en wat te eten en drinken inbegrepen. Wilt u dit bedrag voor vrijdag 24 mei 

overmaken op rekeningnummer:  NL15RABO0162689446 t.n.v. Katholieke basisschool De Brug o.v.v. 

schoolreisje en de naam van uw kind(eren). Graag voornaam en achternaam vermelden. 

Tot slot gaan de groepen 6/7, 7 en 8 naar attractiepark De Efteling in Kaatsheuvel. De kosten voor 

deze dag bedragen € 38,50 euro. Ook hierbij is eten/drinken en de busreis inbegrepen. Wilt u dit 

bedrag voor vrijdag 24 mei overmaken op rekeningnummer:  NL15RABO0162689446 t.n.v. Katholieke 

basisschool De Brug o.v.v. schoolreisje en de naam van uw kind(eren). Graag voornaam en 

achternaam vermelden. 

 

 



 

  

 
 
 
 
NB: Mocht het voor u lastig zijn om de kosten voor het schoolreisje te betalen, dan kunt u wellicht 

een beroep doen op Stichting Leergeld.  Stichting Leergeld de Liemers richt zich op kinderen tussen 

de 4 en 18 jaar waarvan de ouders een laag besteedbaar inkomen hebben. Het aantoonbaar 

inkomen moet beneden 120% van het bijstandsniveau liggen. U kunt op school een folder met 

antwoordkaart krijgen en hiermee een aanvraag indienen. Voor meer informatie over Stichting 

Leergeld;  https://www.leergelddeliemers.nl/.  

 

Bij vragen omtrent dit onderwerp/betalingen kunt u ook altijd even binnenlopen bij meester Stefan. 
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