
 

 

Datum 7 april 2022 
Onderwerp uitje Bottrop 
  

Behandeld door Piet van der Wal 
Telefoonnummer 0513 – 48 21 66 
E-mail  info@pleinjoure.nl 

 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

Het einde van het schooljaar voor de leerlingen uit klas 4 nadert met rasse schreden en 

daarmee ook het einde van hun carrière op Plein Joure. Zoals gebruikelijk organiseren we 

in de laatste lesweek een uitje voor de examenleerlingen.  

 

Dit jaar vindt het uitje plaats op vrijdag 22 april. We gaan naar Movie Park Germany in 

Bottrop. Om uiterlijk 7.00 uur moeten alle leerlingen op school zijn. We vertrekken 

vervolgens om 7.20 uur met de bus vanaf school en we hopen rond 19.00 uur weer terug 

in Joure te zijn.  

 

De kosten van dit uitje bedragen € 25,-. U ontvangt hiervoor binnenkort een factuur via 

WisCollect. De werkelijk kosten van dit uitje liggen hoger. Die extra kosten betaalt de 

school uit de NPO-gelden die de school heeft ontvangen. Deze gelden vanuit het 

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) mogen we onder andere inzetten voor activiteiten 

voor de leerlingen.  

Voor de goede orde, vanuit het bedrag dat u betaalt wordt samen met de bijdrage vanuit 

de NPO-gelden alles bekostigd (bus, entree, snack, patat en wat te drinken). 

 

De school heeft een collectieve scholieren-ongevallenverzekering (bedoeld als aanvulling 

op reeds door u getroffen voorzieningen zoals ziektekostenverzekering) en een 

reisverzekering afgesloten. Wilt u uw kind een kopie/foto van de zorgverzekeringspas of 

de zorgverzekeringsgegevens meegeven? Ook moet de leerling zijn/haar ID-kaart bij zich 

hebben.  

 

In principe gelden er geen coronabeperkingen meer, maar indien uw kind in bezit is van 

een QR-code, is het handig om deze voor de zekerheid mee te geven. In Duitsland is nog 

wel het dragen van een medisch mondkapje verplicht.  

 

We hopen er met elkaar een gezellige dag van te maken. 

 

Mocht u nog vragen hebben over het uitje naar Bottrop, neemt u dan gerust contact met 

ons op. 

 

Met vriendelijke groeten, mede namens de coaches klas 4,  

 

 

Alinka Spijkers en Piet van der Wal 

Plein Joure 

 

Plein Joure 
 
Pasteurweg 1 & 3 
8503 AB Joure 
T (0513) 482 166 
 
Postbus 13 
8500 AA Heerenveen 
 
www.pleinjoure.nl 


