
 

Programma schoolreis Wildlands! 

                                          31 maart 2016 

 

Maandag 14 maart of dinsdag 15 maart krijgen alle kinderen een kleurplaat mee naar huis. Deze 

mogen ze gekleurd inleveren bij de Jumbo in Beilen of Westerbork. De winnaar mag als prijs mee in 

de vrachtauto. Jumbo regelt dit alles. 

Woensdag 30 maart worden er op iedere school gele tassen met inhoud gebracht.  Op de tassen 
zetten we als school de naam van het kind, de groep en de naam van de school en vullen we de 
tasjes.  
De inhoud ; pakje taksi zonder suiker,  flesje spa, zakje snoep, zakje chips en fruit. 
Later die dag krijgen ze nog patat en ranja  in het park in de diverse restaurants. 
De kinderen mogen donderdag 31 maart niets zelf meenemen!! 
 
Donderdag 31 maart verwachten we de kinderen om 9 uur bij school ( mocht dit problemen 
opleveren dan graag aangeven bij de leerkracht). 
We vertrekken  rond 9.20 uur vanaf de verschillende scholen.  
Er is politiebegeleiding en er rijden 2 vrachtauto’s van Jumbo mee. We rijden niet in een lange 
colonne want met bijna 50 bussen krijg je anders  een verkeersprobleem naar en in Emmen. 
 
We zijn rond 10.00 uur bij Wildlands.  

 We stappen  dichtbij de dierentuin uit de bus. 

 We verzamelen bij de ingang voor een groepsfoto met de hele school.  

 Alle kinderen gaan met een begeleider door het park. Het park is te groot om zonder 
begeleiders te gaan en omdat een aantal zaken op tijd gaan ( o.a.  voorstellingen en eten) is 
het belangrijk dat iedere groep een begeleider heeft. Verder is het park erg groot en moet er 
toezicht zijn.   

 
We vertrekken rond 16.00 uur terug naar school. Omdat we niet allemaal tegelijk in kunnen stappen 
en de bussen ook niet in een lange rij kunnen staan zullen de tijden voor vertrek per school wat 
verschillen.  Het is zaak dat iedereen stipt op tijd bij de bus staat zodat de doorstroming 
gegarandeerd is! De bussen rijden in blokken van 5 achter elkaar. 
Er zijn door Jumbo een paar auto’s geregeld voor eventuele calamiteiten. Mochten er begeleiders 
met eigen vervoer mee willen dan is dat op eigen gelegenheid en staat het los van de groep.  Wij 
zullen van deze auto’s geen gebruik maken. 
EHBO is geregeld en op het centrale plein is ook steeds EHBO aanwezig. 
 

We weten nog niet precies hoe laat we terug zijn omdat niet alle scholen tegelijk vertrekken vanuit 

Wildlands. Zo rond 16.30 uur zullen de meeste kinderen terug bij school zijn. 

http://www.wildlands.nl/

