
 

14 November 2014 
 
Beste ouders, 
 
Hieronder vindt u informatie over de Aquariumnacht van SDS. 
Let op, de data zijn een week verschoven in verband met sportactiviteiten van BISS Let op, de data zijn een week verschoven in verband met sportactiviteiten van BISS Let op, de data zijn een week verschoven in verband met sportactiviteiten van BISS Let op, de data zijn een week verschoven in verband met sportactiviteiten van BISS 
Lions op secondary.Lions op secondary.Lions op secondary.Lions op secondary.    
 
LocatieLocatieLocatieLocatie    
Shanghai Ocean Aquarium 
1388, Lu Jia Zui Ring road 
Pudong New Area 200120 上海市浦东新区陆家嘴环路 1388号 
 
DataDataDataData    
Groep 1: vrijdag 6 februari, year 5 t/m year 13  
Groep 2: zaterdag 7 februari: reception, year 1 t/m 4 
 
Globaal programmaGlobaal programmaGlobaal programmaGlobaal programma    
17.30: aankomst 
18.00: diner 
18.30: bezoek aan de keizerpinguïns 
19.00: avondprogramma met o.a. rondleiding door het museum, roggenvoelbak, spelletjes.  
Daarna is het bedden klaarmaken, wassen/plassen/tandenpoetsen, in bed turen naar het 
aquariumplafond en tot slot slapen (de jongere kinderen gaan uiteraard eerder slapen dan de 
oudere kinderen). 
 
De volgende dag: 
7.00: ontbijt 
7.30: vissen voeren 
8.00: vertrek 
 
KostenKostenKostenKosten    
De prijs is 500 RMB per leerling en ook voor eventuele begeleidende ouders. Dit is inclusief 
entree, activiteiten, overnachting,  maaltijden, snacks en drankjes. 
 
OudersOudersOudersOuders    
Voor de receptionkinderen en die van year 1 is de overnachting natuurlijk reuze spannend. 
Vandaar dat van elk gezin een ouder gewenst is. Op het aanmeldingsformulier kunt u dit 
aangeven. Voor de ouders van year 2 t/m year 4 is bij maximale deelname geen plaats. U kunt 
wel een verzoekje indienen bij Mayke, misschien komen er plaatsen vrij. 
Bij year 5 t/m 13 kunnen de ouders niet meekomen. De leerkrachten begeleiden deze groep 
kinderen. 
Ook al blijft u niet slapen, u kunt zeker met uw kind even het Aquarium binnenlopen en de 
spullen afgeven. Echter op het moment dat de leerkrachten aangeven dat het tijd is om te 
vertrekken verwachten we dat u afscheid neemt. 
 
    
    



 

VervoerVervoerVervoerVervoer    
Ouders dienen zelf het transport te regelen. SDS wil hierbij wel bij ondersteunen. Als u uw 
kind heeft opgegeven dan zal ik een groepsmail doen uitgaan om te inventariseren wie een 
auto beschikbaar heeft. Zo kunnen we de auto’s vol maken en met een beperkt aantal auto’s 
gezamenlijk vertrekken en gezamenlijk aankomen. U kunt zelf ook actie ondernemen per 
compound of buurt. 
 

Groep 1 vertrekt op vrijdag direct na school en deze leerlingen dienen op zaterdagochtend 
om 8.00 uur opgehaald te worden.  
Groep 2 wordt verwacht om 17.30 uur bij de ingang van het Aquarium. Ook deze groep dient 
de volgende ochtend opgehaald te worden om 8 uur bij de ingang. 
 

VeiligheidVeiligheidVeiligheidVeiligheid    
We volgen de richtlijnen van BISS. We hebben ons programma en safety plan ingediend bij 
BISS. Dit betekent dat we van de nurse een EHBO-kit meekrijgen en dat de organisatie SOS 
weet van onze plannen en 24-hours bereikbaar is voor ondersteuning bij calamiteiten. 
Elise, Monique en ik hebben de locatie bekeken. Volgens ons waren er weinig risico's: overal 
brandalarmen en branduitgangen die ook goed aangegeven staan. Voldoende wc's en 
wasgelegenheid. De ruimtes waren ruim zonder scherpe hoeken en gevaarlijke objecten 
(behalve de haaien). Het gebouw wordt 24/7 bewaakt door personeel van het Aquarium. 
Heeft uw kind speciale zorg nodig en/of medicijnen (bijvoorbeeld de Epipen) laat dit dan 
weten bij de aanmelding.  
Het is belangrijk om te weten dat BISS/SDS niet de verantwoordelijkheid draagt voor het 
transport, enkel in het Aquarium. 
De telefoonnummers van de begeleiders worden t.z.t. aan u gemaild. Uw telefoonnummer 
wordt gevraagd op het aanmeldingsformulier. 
 

Maaltijden, snacks en dMaaltijden, snacks en dMaaltijden, snacks en dMaaltijden, snacks en drankjesrankjesrankjesrankjes    
De maaltijden zijn inbegrepen in de prijs.  
De avondmaaltijd zal bestaan uit fastfood, verzorgd door het Aquarium dus hamburger, 
chicken nuggets etc. en friet. Ik ben niet zeker van de vegetarische opties of groentes. Mocht 
u denken dat uw kind wat anders wilt eten, geef dan een eigen maaltijd mee. SDS zorgt voor 
rauwkost en fruit. 
Het ontbijt zal bestaan uit een sandwich kaas, ham, kaas/ham en een ei.  
Water, appelsap, Cola en Sprite zal in voldoende mate aanwezig zijn. 
Voor in het avondprogramma zorgt SDS voor snacks (chips, koekjes en snoepjes) passend bij 
de leeftijdsgroep. 
De kinderen van groep 1 mogen ook eigen lekkernijen meenemen; voor de jongere 
kinderen, van groep 2, is dit niet gewenst. 
 

MeenemenMeenemenMeenemenMeenemen    
Het Aquarium heeft 30 matjes en gewassen slaapzakken beschikbaar. 
Wij zijn met meer mensen dan het Aquarium in spullen kan voorzien. Op het 
aanmeldingsformulier kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van de slaapzak/matje van 
het Aquarium. In ieder geval heeft uw kind nodig: 
Slaapzak 
Matje 
Kussen 
Toiletspullen 
Misschien een knuffel of iets dergelijks 



 

 
Geld, alcohol, sigaretten en drugsGeld, alcohol, sigaretten en drugsGeld, alcohol, sigaretten en drugsGeld, alcohol, sigaretten en drugs    
Het is voor beide groepen niet gewenst geld mee te nemen, alles zal worden verzorgd door 
ons. 
Het is  voor de kinderen niet toegestaan alcohol te nuttigen, te roken of drugs te gebruiken. 
 

AanmeldingAanmeldingAanmeldingAanmelding    
Aanmelden kan via onderstaand formulier.  Dit formulier zal ook digitaal verzonden 
worden. U kunt het formulier retourneren via uw kind (die geeft het dan aan de betreffende 
Nederlandse leerkracht), direct aan Mayke geven (primary klas 165) of scannen en digitaal 
sturen naar Mayke. Op dinsdag  2 december sluit de aanmelding. De aanmelding is pas 
definitief als u heeft betaald. U krijgt van SDS een bevestiging van deelname. 
 
 
 

 

 

 

 

  

AANMELDINGSFORMULIER 
Namen van deelnemende kinderen: 

 

_________________________________ 

   

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

_________________________________ 

 

 

Ik regel zelf het transport naar en van het Aquarium.  

 

Er zal wel/geen* ouder meegaan. Naam begeleider:  ______________________ 

 

Het nummer waarop gebeld kan worden bij calamiteiten: 

_____________________ 

 

Verzekeringsmaatschappij en nummer: 

____________________________________ 

 

Ik wil wel/niet* gebruik maken van de matjes en slaapzakken van het Aquarium. 

(* doorstrepen wat niet van toepassing is) 

 

Datum: 

 

Naam: ______________________ Handtekening: _______________________ 

 

KOSTEN 
_____ kinderen X 500 RMB = ______ 

 

 evt.  begeleider X 500 RMB = ______ 

 

      Totaal =  ______ 

 

Ik heb het bedrag aan de betreffende 

leerkracht gegeven. 


