Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen in 1havo/vwo tto

Leerdam, 13 maart 2019
Ons kenmerk :
Ons bestand :
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Betreft: informatie over de excursie naar Cambridge 1 havo/vwo tto

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Op donderdagavond 13 juni zal uw zoon/dochter afreizen naar Cambridge voor de eerste
internationaliseringsreis. Het feit dat de reis plaatsvindt was voor u natuurlijk geen verrassing, maar via
deze brief wil ik u informeren over de stand van zaken. Het doel van deze reis is onder andere
ontmoetingen met native speakers, kennis maken met land en de Engelstalige cultuur enzovoorts.
De reis naar en van Hoek van Holland willen wij zelf met u gaan organiseren. Onderaan vindt u een
antwoordstrook waarop u uw mogelijkheden voor vervoer aan kunt geven.
Wij zullen donderdag 13 juni om 19.00 uur vertrekken vanaf de parkeerplaatsen naast de school aan
de Eksterlaan. In deze vertrektijd is een marge ingebouwd voor verkeershinder, zodat we ruim op tijd
bij de boot zullen zijn. Via boot en bus komen we dan rond 9.30 uur (lokale tijd) aan in Cambridge.
De volgende activiteiten staan op het programma:
-

-

‘Punting tour’ Met punterboten varen we onder leiding van gidsen op de waterwegen rond de
universiteitsgebouwen van Cambridge.
Lunch in het park (wordt door school betaald).
‘Treasure hunt tour’ waarin de leerlingen eerst informatie krijgen van een gids en daarna zelf
informatie moeten terugzoeken.
Daarna is er wat tijd om het centrum in kleine groepjes te ontdekken. De leerlingen zullen kleine
intervieuwtjes doen met mensen op straat, maar kunnen in het veilige centrum ook even een
souvenirtje voor thuis kopen.
Diner

Het wordt na het diner weer de hoogste tijd om met de bus richting Harwich te gaan. De leerlingen zullen
tweemaal op de boot ontbijten. In principe is het dus voor de leerlingen niet nodig om geld mee te
nemen, omdat alle benodigde kosten al betaald zijn. Het is aan u als ouders om te bepalen hoeveel
geld u meegeeft voor eventuele souvenirs. Op zaterdag 15 juni om 8.00 uur ’s ochtends worden wij
terugverwacht in Hoek van Holland.
Op de boot slapen de leerlingen in 4 persoonshutten. In de mentorles zullen we binnenkort een
kamerindeling maken en ook de gedragsregels met de leerlingen doornemen; de gedragsregels die op
school gelden, gelden ook op reis. Wanneer een leerling zich tijdens de reis niet aan de regels houdt,

zal de week erop een sanctie volgen. Om een leuke en leerzame reis te met elkaar te hebben is het
ontzettend belangrijk dat iedereen daar op een positieve manier aan bijdraagt.
Wat moeten de leerlingen allemaal meenemen? Omdat we de hele dag op pad zijn is het onhandig om
koffers mee te nemen. Een kleine rugzak met pyjama, toiletartikelen, schone sokken en ondergoed,
pen en een schriftje is eigenlijk meer dan genoeg. Wilt u meer meegeven, zorg dan dat het in een kleine
rugtas past en ook nog draagbaar is voor uw kind. Laat het liefst alle elektronische apparatuur thuis.
Helaas zijn de weersvooruitzichten nog niet beschikbaar voor 13 juni, maar de algemene verwachting
is dat het waarschijnlijk rond de twintig graden zal zijn. In Engeland kan het echter altijd regenen. Ik
adviseer kleding te dragen die niet te warm, maar ook niet te koel is. Neem in ieder geval een regenjack
of een vest en paraplu mee.
Zoals bekend zullen meneer Mostert en mevrouw Bakermans de reis begeleiden.
In de bijlage vind u een formulier voor toestemming, dat u dient in te vullen zodat de docenten
gemachtigd zijn uw zoon/dochter mee te nemen naar Cambridge. Wij ontvangen graag het ingevulde
formulier voor 1 april 2019. In het kader van AVG hoeft u dus geen geboorteakte, gezagsregister of
ouderschapsplan in te leveren!
Hieronder kunt u op de antwoordstrook aangeven of u mee doet met het vervoer van en naar Hoek van
Holland. Het strookje kan ingeleverd worden bij één van de mentoren, uiterlijk 1 april. Daarna wordt er
een schema gemaakt en wordt dit naar alle ouders verstuurd.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Dhr. B. van Straten
Coördinator Internationalisering

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antwoordstrook Vervoer van en naar Hoek van Holland
(graag invullen en de juiste keuze omcirkelen)
Naam/namen ouder(s)/verzorger(s):
………………………………………………………………………………….
Naam zoon of dochter: ……………………………………...……….……….. uit klas ……………
Kan wel / kan niet leerlingen vervoeren tijdens de Cambridge excursie.
Ik kan op de heenweg / terugweg / zowel heen als terug rijden. In de auto heb ik plaats voor mijn
kind plus nog …………(getal invullen) andere leerlingen en hun bagage.

Antwoordstrook invullen en uiterlijk 1 april inleveren bij de mentor

