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Herkenning van de school 
Het is aan te raden de kinderen/begeleiders een T-shirt of hesje van de school aan te trekken zodat ook wij 
kunnen zien bij welke school ze horen. Mocht er dan iets zijn of dat de leerling de begeleider kwijt is dan kunnen 
wij dit laten omroepen. 
 
Parkeren 
Bij aankomst op de parkeerplaats met bussen en/of auto’s zal bij verwachte drukte een medewerker de bussen 
en/of auto’s naar de plaats wijzen. Staat er geen medewerker? Dan kan er zelf een parkeerplaats gekozen 
worden. Het parkeren voor bussen en auto’s voor schoolreisjes is gratis. Gelieve de bussen en auto’s niet op de 
weg te parkeren.  
Blijft de buschauffeur? De buschauffeur mag zich melden bij de kassa van het park. De buschauffeur krijgt gratis 
entree en een voucher voor iets lekkers te eten en te drinken in restaurant Tivoli’s Boscafé.  
 
Ontvangst 
De contactpersoon namens de school dient zich eerst te melden bij de kassa van het park. Met de contactpersoon 
worden een aantal dingen besproken zoals de verzamelplek van de school, de tijden en locatie van het eten, de 
verwachtte vertrektijd en andere bijzonderheden.  
Het zou fijn zijn als de kinderen zich op de parkeerplaats alvast twee aan twee willen opstellen zodat we ze bij 
binnenkomst goed kunnen tellen.  
 
Eten en drinken  
Smikkelpakketten en overige uitbreidingen 
Scholen die een smikkelpakket geboekt hebben eten op het terras van restaurant Tivoli’s Boscafé en bij slecht 
weer binnen in het restaurant of binnenspeeltuin. Op de bevestiging staat hoe laat we dit voor de school 
gereserveerd hebben en in hoeveel groepen. Indien de school bijvoorbeeld in twee groepen eet (bijv.12.00 en 
12.30 uur) dan mag u zelf de indeling van deze groepen maken. Dit hoeven geen exact gelijke groepen te zijn 
zolang wij de totaalaantallen maar weten. 
Indien er smikkelpakket 2 (met snack) geboekt is dan heeft u bij de bevestiging een invullijst meegestuurd 
gekregen waarop u vooraf al kan inventariseren hoeveel frikandellen, kroketten of kaassoufflés er per groep 
klaargemaakt dienen te worden. Deze lijst(en) dienen bij aankomst bij de kassa ingeleverd te worden.  
Heeft u een andere uitbreiding gereserveerd? De contactpersoon namens de school meldt zich bij aankomst bij 
de kassa van het park, waarmee wordt overlegd waar en hoe laat de uitbreidingen opgehaald kunnen worden.   
 
Alle friet en snacks worden gebakken in vloeibaar frituurvet met een verlaagd gehalte aan verzadigd vet. Op deze 
manier proberen we het eten zo verantwoord mogelijk te houden. Daarnaast wordt de friet glutenvrij gebakken 
en er zijn glutenvrije snacks beschikbaar. Geef dit wel vóór uw bezoek aan in verband met het beperkt voorradig 
zijn van de snacks. 
 
Warme dranken en overige consumpties 
In het midden van het park, bij Tivoli’s Smulhoek, bevinden zich koffieautomaten waar met contant geld o.a. 
koffie, thee en warme chocomel gehaald kunnen worden. Daarnaast zijn er ook diverse warme en koude dranken 
en diverse gerechten te koop bij Tivoli’s Boscafé. 
 
Attracties 
Bij elke attractie is een lengte-restrictiebord te vinden. Hierop kunnen de kinderen zelf zien of ze alleen, samen 
met een begeleider of niet in de attractie mogen. Het kan dus zijn dat er begeleiders mee moeten in attracties 
om de kinderen te vergezellen. Op rustige dagen kan het voorkomen dat attracties om en om draaien. Het is ook 
erg belangrijk dat de kinderen de aanwijzingen van het personeel goed opvolgen. Altijd blijven zitten, nooit 
uitstappen wanneer het niet mag, voeten en handen binnenboord houden en niet overstappen naar andere 
bootjes of wagons.  
 
EHBO-post 
Deze bevindt zich in het kassagebouw. De toegang is via de parkwinkel maar indien deze gesloten is kunt u zich 
melden bij de hoofdkassa en hij/zij zorgt ervoor dat er iemand ter plaatse komt om u te helpen.  
 
Kleurplatenactie 
Op onze website is de kleurplaat te downloaden. Deze kunt u uitprinten en indien de kinderen de kleurplaat mooi 
inkleuren en op de dag van het schoolreisje aan de kassa inleveren maken ze kans op een leuke verrassing. 


