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      Rijpwetering, …………………………….2013 

 
Betreft: Uitstapje/ excursie (naar keuze) 
 
 
Aan de ouders van de leerlingen van groep………………….. 
 
 
Op ………dag, datum…….. gaan we in het kader van (b.v. thema/ project/ cultuur ) met de kinderen 
naar ………………………….te ………… 
We vertrekken om ……….uur  en zijn om ……….uur weer terug op school. 
Wilt u uw kind  (een lunchpakketje, € 2  e.d. ) meegeven? 
 
Het vervoer naar (naam van de excursie/ het uitstapje ) zal met auto’s plaatsvinden. 
Wij vragen uw medewerking om de kinderen  te vervoeren en/of te begeleiden. 
Via onderstaand strookje kunt u zich opgeven. 
Wij stellen uw hulp zeer op prijs! 
 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Naam leerkrachten. 
 
 
N. b. Op de achterzijde treft u de afspraken voor vervoer, veiligheid en verzekering aan. 

 
 
De ouder/ verzorger van …………………………………………………………………………………… groep………… 
 
Is bereid te: 
 
O rijden  
O rijden en begeleiden 
 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
 

 
Aan de ouder/verzorger van…………………………………………………………………………………groep …………. 
Fijn dat u wilt : 
O  rijden 
O begeleiden. 
 
We verwachten u op (datum)    om…………uur in groep………………. 
Met vriendelijke groet, 
 
Naam leerkracht 
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De afspraken 
 
Vervoer per bus: 
Binnen de Ouderraad is afgesproken dat vervoer naar excursies/ uitstapjes voor de groepen 1 t/m 4 
zal plaatsvinden met de bus. Dit wordt door de Ouderraad bekostigd. 
Iedere leerling betaalt  € 2 voor een kleine dekking van de onkosten. 
 
Vervoer per auto: 
Voor de groepen 5 t/m 8 is afgesproken dat de meeste excursies en uitstapjes met eigen vervoer 
plaatsvinden. 
Wij zijn blij als ouders bereid zijn te rijden, zodat we de excursies en uitstapjes voor de hogere 
groepen ook kunnen uitvoeren. 
Ook de kinderen van deze groepen dragen met € 2 p.p. bij aan de onkosten. 
De ouders die rijden ontvangen van de OR de parkeerkosten retour en uit de bijdrage van € 2 een 
kleine vergoeding voor het rijden. 
 
Vervoer per fiets: 
In een enkel geval kan er voor de hogere groepen ook een uitstapje per fiets plaatsvinden. 
Wij vragen u voor aanvang de fiets van uw kind te controleren op gebreken. 
Als de fiets op het moment van vertrek niet in orde is, kan uw kind helaas niet mee. 
 
Verzekering: 
De SSBA heeft voor de school een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een 
ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. 
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten ( leerlingen; 
personeel; vrijwilligers) verzekerd. 
Graag wijzen we u er op dat bij het rijden naar een excursie met eigen vervoer de veiligheidsregels in 
acht moeten worden genomen. 

 Er worden per auto niet méér kinderen vervoerd dan dat er gordels in de auto 
aanwezig zijn. 

 Een plaats vóór in de auto wordt zo nodig voorzien van een stoel-verhoger  i.v.m. de 
hoogte van de gordel en de airbag m.b.t.de lengte van het kind. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Team De Kinderbrug 
 
 
 
 
 
 
 
 


