
Praktische informatie schoolreisjes 

Leuk dat jullie bij ons op schoolreisje gaan! Om er een 

onvergetelijke dag van te maken, geven we hierbij nog wat 

praktische informatie en tips.  

 

Hebben jullie na deze informatie nog vragen? Laat het ons gerust 

weten! 

✓ Wanneer jullie aankomen, krijgen jullie een plekje aangewezen 

waar jullie de hele dag mogen verblijven. Jassen, tassen en schoenen etc. kunnen daar worden neergelegd.  

✓ Er zijn, wanneer jullie dat wensen, grote bakken aanwezig om schoenen en/of tassen in te doen. Vraag hier gerust 

naar bij onze medewerkers.  

✓ Bij binnenkomst wordt met jullie de tijd van eten overlegd (indien van toepassing). Normaal gesproken ligt het 

tijdstip rond het middaguur.  

✓ De ranja voor de kinderen is de hele dag beschikbaar, het ijsje (indien van toepassing) kan worden opgehaald 

wanneer jullie dit zelf willen.  

✓ Het meenemen van eigen eten en drinken naast het schoolreisarrangement is toegestaan. 

✓ Het ponyrijden is om 13.00u en om 15.00u. In overleg met de dierverzorgers kan eventueel uitgeweken worden 

naar een alternatieve tijd.  

✓ Er is een zwembad aanwezig. Deze is 50 cm. diep en veilig omheind. Wanneer jullie hier geen gebruik van willen 

maken, is dat dus geen probleem.  

✓ Willen jullie in plaats van ranja, liever water. Vraag hier dan naar bij onze medewerkers. Dit is geen probleem. 

✓ Ondanks dat er personeel van ons aanwezig is in de dierenschuur, vragen we ook de begeleiders om een oogje in 

het zeil te houden. Wij merken in de praktijk dat er steeds meer kinderen zijn die niet gewend zijn om met dieren 

om te gaan en daarom niet weten wat wenselijk gedrag is. Het welzijn van onze dieren vinden we erg belangrijk, 

daarom vragen we ook aan jullie om mee te kijken.  

✓ Mocht het aantal kinderen iets afwijken ten opzichte van de reservering, kan dit bij aankomst nog worden 

doorgegeven.  

✓ De betaling kan contant of per pin gedaan worden bij aankomst. Ook is het mogelijk om een factuur mee te 

nemen / op te laten sturen. Dit kan overlegd worden met onze medewerkers. 

✓ De kinderen ontvangen een drinkbeker die ze mee naar huis mogen nemen. Soms vinden groepen het prettig de 

naam van de leerling op de beker te kunnen zetten. Het meenemen van een (watervaste) stift kan dan handig 

zijn. Deze is eventueel ook bij ons te leen. 

✓ Voor de volledigheid nog een overzicht van de kosten: 

Kinderen Begeleiders 
€6,95 p.p. €3,- p.p. 
 
Inclusief: 
Entree 
Onbeperkt ranja 

 
Inclusief: 
Entree 
Koffie / thee / cappuccino (1x) 

 
Extra te reserveren: 
Patat met mayo              €1,75 
IJsje                                   €0,75 
Snack (heel)                     €1,50 
Snack (half)                      €0,75 
 
Een gekozen optie geldt voor de gehele groep.  

 
Voor de begeleiders nog extra: 
Onbeperkt koffie / thee   €4,- 
Appelgebak                        €1,75 

 


