
 
 
 
 
 

 
Delfgauw, 28 mei 2021 
 
 
Kleuteruitjes 2021 
 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Helaas kan het kleuterkamp ook dit jaar niet doorgaan vanwege corona. 
Als alternatief gaan alle kleutergroepen binnenkort een dagje uit. 
 
Omdat we de groepen nog gescheiden moeten houden, binnenlocaties geen optie zijn en we geen 
gebruik mogen maken van ouderhulp hebben we voor alle groepen een ochtend Speeltuin 
Bomenwijk in Delft afgehuurd. 
 
De data van de kleuteruitjes zijn als volgt: 
- Groep 1/2c: maandag 14 juni van 9.30 – 13.15 uur 
- Groep 1/2a: dinsdag 15 juni van 9.30 – 13.15 uur 
- Groep 1/2b: donderdag 17 juni van 9.30 – 13.15 uur 
 
Wij zorgen voor drinken, wat lekkers en een ijsje voor alle kinderen. Als lunch krijgen de kinderen 
een patatje. Mocht uw kind geen patat lusten, geeft u het dan een eigen lunchtrommeltje mee? 
 
De kosten voor het kleuteruitje bedragen € 5,00 per kind. Wij verzoeken u vriendelijk om dit bedrag 
uiterlijk vrijdag 4 juni a.s. in te leveren bij de leerkracht van uw kind. Graag in een envelop 
voorzien van de naam van uw kind. 
 
Wilt u uw kind bij mooi weer thuis vast goed insmeren met zonnebrand? 
Bij slecht weer mag u een regenjas en kaplaarzen meegegeven. Voor eventuele ongelukjes is een 
rugzakje met een extra setje kleding handig. 
 
Wij vragen u om uw kind op de betreffende dag om 9.30 uur bij de speeltuin te brengen (wij 
wachten de kinderen daar bij de ingang op) en om 13.15 uur daar ook weer op te halen. Het adres 
van de speeltuin is: Beukenlaan 1 in Delft. De speeltuin gaat ’s middags om 13.30 uur open voor 
publiek, dus het is belangrijk dat u uw kind echt om 13.15 uur weer ophaalt.  
 
Wij verzorgen voorafgaand en na afloop van het kleuteruitje geen opvang voor de kinderen en 
kunnen helaas ook niet zorgen voor vervoer. We hopen dat u dit zelf of met andere ouders onderling 
kunt regelen.  
 
Wij hebben er in elk geval erg veel zin in en gaan er een aantal mooie uitjes van maken! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
De kleuterjuffen 
 

 
 
 


