
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Excursie groep: 

 

Datum:   

Vertrek- aankomst tijd:            Vanaf parkeerplaats ’t Wuiver om ……… 

Bestemming:  

Mobiel telefoonnummer  

 

Spanbroek, ….. 

 

Beste ouder, 

 

Onlangs heeft u zich op gegeven om met uw auto de kinderen te vervoeren voor deze 

buitenschoolse activiteit. Wij zijn altijd blij met ouders die zich inzetten voor schoolse 

activiteiten.  

 

Binnen de Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad is gesproken over buitenschoolse 

activiteiten. Het protocol excursie is bij deze activiteiten van toepassing. Wij willen u met deze 

brief informeren over de aansprakelijkheid en de afspraken die gelden tijdens een activiteit als 

deze.  

● Er mag één kind per aanwezige gordel in de auto plaatsnemen.  

● Een kind mag voorin zitten met een lengte vanaf 1.35 m. 

● Kinderen tot 36 kilogram en kleiner dan 1.35 m dienen in de auto gebruik te maken van een 

zittingverhoger of autostoeltje in combinatie met een gordel. 

● Voor het incidenteel, over beperkte afstand vervoeren van andermans kinderen is het gebruik 

van een autostoeltje of verhoger niet verplicht. 

● Wij gaan ervan uit dat u de maximum snelheid aanhoudt en dat u zich houdt aan de geldende 

verkeersregels. 

● U volgt de routebeschrijving die u van de leerkracht heeft gekregen. 

● Er wordt geen kolonne gereden. 

● Vertrek en aankomst vanaf de parkeerplaatsen bij ’t Wuiver. 

● Het ‘samen uit, samen thuis’ principe wordt gehanteerd i.v.m. overzicht van de leerkracht. 

● Wij gaan ervan uit dat uw voertuig in ieder geval WA-verzekerd is. 

● Het meenemen van waardevolle spullen is voor eigen risico. 

 

De leerkracht van de groep zorgt voor het eventuele parkeergeld. Houdt u er svp rekening 

mee, dat op sommige plaatsen een blauwe parkeerschijf nodig is. 

 

Aanvullende informatie: 

● Zie routebeschrijving 

● We verzamelen de kinderen eerst in de klas. 

● Vermeld ook het adres en postcode ivm Tomtom-gebruikers 

 

 

Wij wensen u en de kinderen veel plezier en een leerzame excursie toe! 

 

De Oudervereniging 

 


