SCHOOLREIS NASSAUSCHOOL
Schoolreizen en uitjes

Hierbij informeert het team u over de schoolreizen en uitjes die in de komende
maanden voor de leerlingen worden georganiseerd.
In onderstaand schema leest u voor elke groep de bestemming, de datum, de
kosten. U ontvangt te zijner tijd via de leerkracht nadere informatie over de
praktische invulling. Ook zal dit overzicht in de nieuwsbrief van mei 2019
nogmaals geplaatst worden.
Welke groep

Waarheen

Wanneer

Kosten

1a, 1b, 1c

“Nienoord” Leek

Donderdag 20 juni

€ 17,00

2a, 2b, 2c

“Nienoord” Leek

Donderdag 20 juni

€ 17,00

3a, 3b, 3c

AquaZoo Leeuwarden

Dinsdag 4 juni

€ 26,00

4a en 4b

Attractiepark DuinenZathe Appelscha

Donderdag 6 juni

€ 28,00

5a en 5b

Wadlopen in Lauwersoog

Maandag 27 mei

€ 29,00

6a

Ecomotion Kolham

Vrijdag 21 juni

€ 26,50

6b

Ecomotion Kolham

Vrijdag 14 juni

€ 26,50

7a

Schoolkamp Elp

Donderdag 27 en vrijdag 28 juni

€ 30,00

7b

Schoolkamp Elp

Maandag 1 en dinsdag 2 juli

€ 30,00

7c

Schoolkamp Elp

Donderdag 20 en vrijdag 21 juni

€ 30,00

8a

Schoolkamp Elp

Maandag 24 juni t/m donderdag 27 juni

€ 65,00

8b

Schoolkamp Elp

Maandag 17 juni t/m donderdag 20 juni

€ 65,00

Hoe kunt u het schoolreisje betalen?

•
•
•
•

Graag uiterlijk één maand voor de uiteindelijke datum. Let op: groepen 5 gaan al in mei.
Per bank op banknummer NL13RABO 032 94 34 519 VCOG inz. Nassauschool
te Groningen o.v.v. naam en groep van uw kind.
Mocht betalen per bank niet mogelijk zijn, dan graag contact opnemen met
Gonda Brinker van de schooladministratie op dinsdag en donderdag van 8.30
uur tot 14.00 uur, tel: 050-3180436
Ouders die al in een eerder stadium een brief van de gemeente op school
hebben ingeleverd, krijgen via SocialSchools extra informatie over de wijze
waarop de betaling geregeld wordt.

