Brief ouders
aan
de

Beste ouders,
de school van uw kind brengt binnenkort een bezoek aan een van onze landbouwbedrijven in
het kader van het programma Boerderijverkenner van Arla.
Tijdens een bezoek op de boerderij zullen uw kinderen zowel in de stallen als buiten tijd
doorbrengen. Om te verzekeren dat het bezoek voor iedereen een leuke ervaring zou
worden, willen wij u vooraf wijzen op enkele belangrijke punten.
Belangrijke informatie:
• O
 p de boerderijen van onze Arla-melkveehouders wonen en werken mensen en dieren.
Daarom zullen onze melkveehouders bij aanvang van het bezoek een algemeen Arlaboerderijbeleid en enkele belangrijke gedragsregels uitleggen waaraan alle kinderen zich
moeten houden.
• O
 nze Arla-melkveehouders kennen hun boerderij, dieren en machines het best en dus ook
mogelijke oorzaken van gevaar. Daarom beslist alleen de melkveehouder wat de kinderen op
de boerderij mogen verkennen en wat niet.
• D
 e toezichtsplicht voor de kinderen ligt ook tijdens het boerderijbezoek bij de begeleiders
van de groep en/of de leerkrachten.
• U
 w kind draagt voor het boerderijbezoek best gepaste kleding die op het seizoen en
het weer is afgestemd en makkelijk wasbaar is. Daarbij hoort ook stevig en comfortabel
schoeisel dat nat en vuil mag worden. Indien mogelijk kunt u uw kind in een zak een extra
paar schoenen meegeven om de boerderij te verkennen.
• V
 oor de kleine honger tussendoor kunt u uw kinderen een klein ontbijt of tussendoortje en
een drankje van thuis meegeven.
• We vragen u de begeleiders of leerkrachten op de hoogte te brengen van bekende
allergieën of voedselintoleranties van uw kind, zodat zij met u kunnen overleggen of deelname
aan de excursie zinvol is of met welke allergenen uw kind niet in contact mag komen (bv.
dieren, voer zoals, melkproducten).
Eventuele vragen kunt u aan de leerkrachten stellen die met ons of onze landbouwbedrijven
contact zullen opnemen.
Wij wensen alle boerderijverkenners een spannende uitstap!
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