
Schoolreisje groep 5A 

 

 

Op vrijdag 26 april gingen de groepen 5 en 6 op 
schoolreisje naar Schoorl. Hier een verslagje met foto’s 
van groep 5A. 
 
Dit jaar ging ons jaarlijkse schoolreisje voor het eerst 
naar Schoorl toe. Hier zouden we in de duinen spellen 
spelen en meer te weten komen over de bosmier of de 
vos. Ook zouden naar het strand gaan en daar met 
grote visnetten beestjes uit de Noordzee halen en de 
gevaren van de Noordzee ontdekken. 
 

 

We hadden er allemaal zin in en waren super enthousiast. Alleen het enige wat we niet zelf konden 

regelen was het weer. Zou het droog zijn? Niet te koud? We hadden de kinderen goed voorbereid en 

ze kwamen goed gemutst (letterlijk en figuurlijk) op school. De voorspellingen waren wisselend, maar 

wij gingen vol goede moed op weg. 

Voor sommige kinderen was alleen rijden met de bus door de duinen al een hele ervaring. Een 

opmerking die werd gemaakt was: Juf! Kijk nou, we rijden door de bergen! 

Aangekomen bij het strand werden we opgewacht door enthousiaste medewerkers van de 

Natuurschool en ging iedere klas met een eigen gids op pad. Een deel naar het strand en een deel 

naar de duinen. Het was koud, maar gelukkig wel droog. 

Rond lunchtijd kwamen we elkaar weer tegen. Iedereen was enthousiast, alleen het was wel koud. 

Vooral bij het strand was het misschien iets te koud. Desondanks hadden de kinderen toch van alles 

in hun net gevangen. Garnalen, kleine visjes, krabbetjes etc. Het patatje maakte iedereen weer een 

beetje warm en zo konden we er allemaal weer tegenaan. Nu wisselende we elkaar af, degene die op 

het strand waren begonnen gingen de duinen in en andersom.  

Ter afsluiting kregen de kinderen nog een ijsje, maar die werd door vele overgeslagen! Dit omdat een 

warme bus aantrekkelijker was. Moe, uitgewaaid en voldaan werden we  weer uitgezwaaid door de 

medewerkers van de Natuurschool.  

Wat een heerlijke, leerzame, leuke en vooral gezellige dag hebben we gehad! Over twee jaar weer? 

We zullen zien, misschien alleen wat later in het jaar, zodat we meer kans op mooi weer hebben.  

 

 


