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Betreft: Excursie Liverpool

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Via deze brief willen wij u informeren over de geplande meerdaagse excursie naar Liverpool.
Tijdens de informatieavond op donderdag 18 oktober jl. is verteld dat wij dit schooljaar een vierdaagse
reis wilden organiseren, in tegenstelling tot het driedaagse programma wat wij voorgaande jaren
hadden. Wij hebben echter moeten constateren dat het toevoegen van een vierde dag te duur is en
ten koste zou gaan van het programma. Wij zijn daardoor genoodzaakt net als voorgaande jaren een
driedaags programma samen te stellen. De excursie zal daarom plaatsvinden van dinsdag 16 april t/m
donderdag 18 april 2019.
De vluchtgegevens zijn als volgt:
Route
Amsterdam – Liverpool
Liverpool – Amsterdam

Vertrek
16/04/2019 09:10
18/04/2019 16:50

Aankomst
16/04/2019 09:30
18/04/2019 19:20

Vluchtnr/Airline
EZY7002 easyJet
EZY7009 easyJet

Wij vragen u zelf vervoer van en naar Schiphol te verzorgen. Als school houden wij een overzicht bij,
om er zeker van te zijn dat alle leerlingen vervoer hebben. Over het tijdstip van vertrek vanaf school
ontvangt u later dit schooljaar meer informatie. Een aantal weken voorafgaand aan de reis zal de
excursiegids worden uitgedeeld aan de leerlingen met daarin meer informatie over de reis.
De school houdt de ontwikkelingen rondom de Brexit in de gaten. Mocht de Brexit gevolgen hebben
voor deze reis, dan brengen wij u daarvan uiteraard op de hoogte.
Zonder een geldig legitimatiebewijs kan een leerling niet mee op excursie. Om de leerlingen in te
checken voor de vluchten, hebben wij als school de volgende gegevens van uw zoon/dochter nodig:
• Voornamen (zoals vermeld op paspoort/ID-kaart)
• Achternaam
• Nationaliteit
• Land van afgifte
• Documentsoort
• Documentnummer
• Vervaldatum
Zou u deze gegevens voor 11 december willen mailen naar a.m.van.dijk@cvo-av.nl en mocht u nog
vragen hebben over de excursie, dan horen wij dat uiteraard graag.
Wij zien uit naar een leerzame en fijne excursie.
Met vriendelijke groet,
Dhr. A.M. van Dijk

