
 

 

Informatie Dagje Veenpark in het kader van 150 jaar Barger-Compascuum/ 50 jaar Veenpark 

 

Beste ouders, 

Zoals in de nieuwsbrief van vorige week al aangekondigd hebben wij als uitvoeringsgroep Brede 

School bedacht dat wij ook iets moesten bijdragen aan de feestvreugde rondom het 150 jarig 

bestaan van Barger-Compascuum. En waar kun je dat dan beter vieren, dan in het Veenpark.  

De kinderen van Kinderdagopvang Villa Tovertuin, de Voorschool en de groep 1 t/m 3 gaan maandag 
4 juli naar het Veenpark en de groepen 4 t/m 8 op vrijdag 8 juli.  

Tijdschema voor maandag 4 juli: 

De kinderen kunnen om 9.30 uur gebracht worden bij de hoofdingang van het Veenpark.  

Bij het Veenpark krijgen ze eerst een uitleg van de morgen en worden de groepjes ingedeeld. Daarna 

gaan de kinderen tot 12.00 uur onder begeleiding door het park. Ze kunnen dan het park bekijken, 

met het treintje mee en er zijn nog een paar andere opdrachten in het park.  

Om 12.00 uur krijgen de kinderen patat met een snack en iets te drinken.  

Om ongeveer 12.30 uur vertrekken de kinderen van Villa Tovertuin, de Voorschool en groep 1 incl. 

begeleiders met de boot vanaf het Veenpark en zij zullen dan worden afgezet bij De Dam. Daar 

komen ze ongeveer 13.00 uur aan. U kunt uw kind daar dan ophalen. De rest van de dag zijn de 
kinderen vrij.  

Om ongeveer 13.30 uur vertrekken de kinderen van groep 2 en 3 incl. begeleiders met de boot naar 

De Dam. Daar zullen zijn om ongeveer 14.00 uur aankomen. Daar kunt u dan uw kind weer ophalen. 
Ook deze kinderen zijn de rest van de dag vrij.  

De kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen. Daar wordt allemaal voor 
gezorgd.  

We hebben voor deze morgen al wel een aantal begeleiders van de groepen, maar we kunnen er 

nog wel een paar bij gebruiken. Mocht u willen helpen, geef het even aan ondergetekende door of 
bel even 394583. Mailen kan ook fenneke.mensen@kpnmail.nl. 

Wij hopen op mooi weer en een hele leuke morgen.  

Voor vragen/opmerkingen kunt u mij altijd even vragen, mailen of bellen. 

Met vriendelijke groet, 
Namens de uitvoeringsgroep Brede School Barger-Compascuum 
Fenneke Mensen-Maat 
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