Houthalen-Helchteren, 14 juni 2021
Betreft: schoolreis Pakawi Park
Beste ouder(s),
Al een hele tijd moeten onze leerlingen zich houden aan de opgelegde
coronamaatregelen. Ze hebben dit schooljaar helaas weinig mogen genieten van
talloze leuke activiteiten. Onze leerlingen hebben zich steeds zonder morren aan
deze afspraken gehouden. We vinden dan ook dat ze, nu het kan en terug mag,
zeker een leuke uitstap verdienen.
Daarom gaan onze leerlingen van het 4de leerjaar op dinsdag 22 juni op
schoolreis naar het Pakawi Park (vroeger Olmense Zoo).
Samen met dit dierenpark hebben we vooraf duidelijke afspraken gemaakt zodat
we deze uitstap zo coronaproof mogelijk kunnen organiseren. Best dat u deze
afspraken vooraf even bespreekt met uw kind.
• Tijdens de busrit houden we de klasgroepen strikt gescheiden.
• We hebben tijdig gereserveerd omdat dit attractiepark werkt met
strikte en beperkte bezoekersaantallen. Wij zullen het park dus niet met
veel andere bezoekers moeten delen.
• Aan de ingangscontrole zorgen markeringen voor een veilige wachtrij.
• Er zijn wachtzones met wachtvakken, éénrichtingsverkeer en aparte in- en
uitgangen aan de inkom.
• Respecteer de afstandsregel van 1,5 m in contacten met andere
bezoekers of personeel.
• Eénrichtingsverkeer werd voorzien op plaatsen met een beperkte
capaciteit.
• Het dragen van een mondmasker (+12 jaar) is overal aangeraden. In de
toiletten en binnenverblijven en overal waar de 1,5 meter social distance
niet bewaard kan worden, is een mondmasker (+12 jaar) verplicht.
• De toiletten hebben gespreide capaciteit en worden regelmatig ontsmet.
Handen wassen is hier verplicht.
• Alle overdekte ruimtes zoals de binnenspeeltuin, Tropenhal, reptielenhuis
en de musea zijn echter wel gesloten.
• Doorheen het hele park staan er ontsmettingsunits. We zullen onze
leerlingen dan ook aanmoedigen om deze voortdurend te gebruiken.
• Coronastewards informeren onze bezoekers en kijken toe op de naleving
van de regels.

We vertrekken om 9.00u. en zijn rond 16.00 u. terug. Op deze dag moet uw
kind enkel een rugzakje meenemen naar school.
Gelieve uw kind voldoende eten en drinken mee te geven. Frisdrank (geen
blikjes!) is uitzonderlijk toegelaten.
GSM en smartphone worden thuis gelaten. Aan de kinderen mag ook in beperkte
mate snoepgoed meegegeven worden, alsook wat zakgeld (liefst niet overdrijven,
maximum € 10). Zorg zeker ook voor aangepaste kledij (regenjasje, zonnecrème,
petje).
Dit dagje uit kost € 10,15. Dit bedrag zal u terugvinden op de laatste
schoolrekening.
De onkosten voor het busvervoer zal de school voor haar rekening nemen.
Wij wensen onze vierdeklassers een leuke en boeiende dag!
Met vriendelijke groeten,
De leerkrachten van het 4de leerjaar
De directie

