Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 4H
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Betreft: Internationale uitwisseling 4 havo naar Granollers

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Zoals u weet zal uw zoon of dochter van maandag 25 t/m zaterdag 30 maart op uitwisseling
gaan naar Granollers in Spanje. Aan het begin van dit schooljaar heeft u hier al kort
informatie over gekregen en met deze brief wil ik u nader informeren over het programma en
belangrijke informatie meedelen over de vliegreis.

Het programma
Maandag 25 maart
10.50 uur: Verzamelen bij de school
11.10 uur: Vertrek vanaf de school
14.40 uur: Vertrek vanaf Schiphol Airport
16.55 uur: Aankomst op Barcelona Airport
±18.30 uur: Aankomst en ontvangst op treinstation Granollers. Vervolgens zullen de
leerlingen met hun uitwisselingspartner meegaan.
Dinsdag 26 maart
In de ochtend volgen de leerlingen een aantal lessen/activiteiten op school, daarna is er
waarschijnlijk een culturele rondleiding door Granollers. 's Middags gaan de leerlingen met
hun partner mee voor een vrij middagprogramma.
Woensdag 27 maart
Bezoek aan Barcelona. We starten de dag rond 8.00 uur op het station van Granollers. We
bezoeken deze dag de Joodse wijk en belangrijke bezienswaardigheden in de buurt. We
vervolgen onze weg naar de Catedral del Mar en het Palau Güell. Daarna lopen we door
naar Port Vell en Maremagnum bij de zee. Als er tijd over is, hebben de leerlingen vrije tijd op
het strand.
Donderdag 28 maart
Bezoek aan Girona. Rond 8.00 uur verzamelen we op het treinstation van Granollers om
samen met de Catalaanse leerlingen naar Girona te vertrekken. We bezoeken in Girona het
oude centrum en hebben een teambuildingsactiviteit. We picknicken in Jardi dels Alemanys.
In de avond hebben de leerlingen een vrij programma.

Vrijdag 29 maart
Op vrijdag is het Antoni Gaudi-dag. We zullen wederom Barcelona bezoeken. We beginnen
de dag met een bezoek aan de Sagrada Familia. We vervolgen onze weg met een bezoekje
aan de Passeig de Gracia. ’s Avonds hebben we een afsluitende avond met de Spaanse en
Nederlandse leerlingen samen.
Zaterdag 30 maart
± 6.30 uur: Vertrek naar het vliegveld
10.00 uur: Vertrek vanaf Barcelona
12.30 uur: Aankomst op Schiphol
Er is geen vervoer geregeld terug naar Leerdam, dus ouders worden verwacht zelf hun zoon
of dochter op te halen op het vliegveld of te regelen dat hun kind met iemand meerijdt.
De vliegreis
We vliegen met de vliegmaatschappij Transavia vanaf Schiphol Airport, het vluchtnummer
heen is HV 5133 en het vluchtnummer terug is HV 5132. De leerlingen ontvangen hun
vliegticket op de dag van vertrek van mevrouw Kerkhof. Naast hun vliegticket hebben
leerlingen ook een geldig identiteitsbewijs nodig (ID- kaart of paspoort), daarbij is het
belangrijk om te controleren of deze op 30 maart 2019 nog geldig is. Is dit niet het geval, dan
moet er een nieuw identiteitsbewijs worden aangevraagd.
Bagage
1 stuk handbagage van max. 10 kg mag meegenomen worden. Het gaat dan om een tas van
max. 45 x 40 x 25 cm of een koffer van max. 55 x 40 x 25 cm. Op de luchthaven wordt het
aantal stuks het gewicht en de grootte van de handbagage gecontroleerd bij de check-in
balie of bij de gate. Voldoet de handbagage niet aan de richtlijnen, dan wordt deze tegen
betaling in het ruim vervoerd. Bij de gate is dit een tarief van €40 per stuk. De kosten zijn dan
voor de leerling zelf.
Informatie over wat er allemaal in de handbagage meegenomen mag worden kunt u vinden
op www.transavia.com
Voor het gastgezin is het leuk als uw zoon of dochter een kleine attentie voor hen meeneemt.
Extra bagage
Wanneer een leerling wenst extra bagage mee te nemen, dan kan er ruimbagage bij worden
geboekt. Informatie over de kosten van extra bagage kunt u vinden op www.transavia.com
Aangezien dit een groepsboeking is, kan ruimbagage niet zomaar door een ouder worden
geboekt. Wanneer u wenst extra ruimbagage bij te boeken, kunt u via e-mail contact
opnemen met mevrouw Kerkhof voor de nodige informatie. Graag horen wij voor 7 maart of u
hier gebruik van wilt maken (m.kerkhof@cvo-av.nl).
Medicijnen
Wanneer uw zoon of dochter medicijnen gebruikt, kan het zijn dat deze niet zomaar
meegenomen mogen worden. U kunt dit navragen bij uw huisarts. Het is handig om een
Engels recept en/of Europees medisch paspoort mee te nemen met informatie over het
medicijngebruik. U kunt deze bij uw huisarts of apotheek aanvragen.
Belangrijke formulieren
Ik wil u vragen om de onderstaande formulieren in te vullen uiterlijk vrijdag 9 maart
persoonlijk in te laten leveren bij mevrouw Kerkhof door uw zoon of dochter.
U kunt de formulieren vinden op de website van de school onder het kopje ‘Ons onderwijs’
en dan ‘Internationalisering’.

Formulier gedragsregels meerdaagse reizen
Tijdens de uitwisseling gelden de gedragsregels voor meerdaagse reizen. Dit zijn de
schoolregels plus wat extra regels.
Formulier toestemming voor reizen met minderjarige naar het buitenland
U hoeft bij ‘informatie over begeleidende persoon’ niets in te vullen, dit zal mevrouw Kerkhof
zelf invullen. Daarnaast kunt u bij het adres, het adres van het gastgezin invullen. Als bijlage
hoeft u alleen een kopie van het paspoort van de toestemminggevende ouder toe te voegen,
hiervan kunt u het BSN-nummer onherkenbaar maken. U hoeft dus geen geboorteakte toe te
voegen.
Foto’s
Tijdens de uitwisselingsweek in Spanje en in Nederland vinden wij het leuk om foto’s te
maken van de activiteiten die de leerlingen ondernemen. Deze foto’s zullen worden geplaatst
op de website en een aantal op het sociale media kanaal van de school
(Instagram/Facebook). Voor veel ouders en leerlingen is dit een leuke manier om te volgen
en om later op terug te kijken. Wij zijn ons ervan bewust dat er sinds vorig schooljaar een
nieuwe privacywet (AVG) geldt. Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsten van foto’s waar
uw zoon of dochter op staat, dan kunt per e-mail contact zoeken met mevrouw Kerkhof
(m.kerkhof@cvo-av.nl)
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u altijd contact met
mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
namens de excursiecommissie,

Mevr. A. Ottingh MEd
Teamleider havo

