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Betreft: Reis Londen 4 Mavo leerlingen
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Al enkele jaren is het gebruikelijk dat de leerlingen in de Mavo-afdeling een reis naar Londen maken.
Dit jaar organiseert het Heerenlanden College de reis voor de 4 Mavo-leerlingen in oktober 2019.
De educatieve meerdaagse excursie vindt plaats onder schooltijd en is daarmee een onderdeel van het
lesprogramma en de studielast van de leerlingen. In deze vierdaagse krijgen de leerlingen een eerste
kennismaking met de bruisende hoofdstad Londen.
Naast de talige meerwaarde biedt deze buitenlandse reis zoveel meer: een kennismaking met een
andere taal en cultuur, het bevorderen van de zelfredzaamheid en de sociale vaardigheden van onze
leerlingen en het verder ontwikkelen van de creatieve vorming van onze leerlingen (een musical en
musea staan op het programma)...
De vele leerlingen die al deelgenomen hebben aan de Londen reis zullen het bevestigen: Londen heeft
voor elk wat wils, of zoals Samuel Johnson het ooit formuleerde: "When a man is tired of London,
he is tired of life".
Deze reis zal plaatsvinden van dinsdag 8 t/m vrijdag 11 oktober 2019.
De kosten bedragen € 300,-- p.p.
Dit is inclusief overtocht, 3 overnachtingen bij gastgezinnen, alle maaltijden, alle attracties zoals de
London Eye, musea, The Tower of London én kaartjes voor de musical. De school zorgt voor een
ongevallenverzekering.
! Indien u prijst stelt op een bagageverzekering of een annuleringsverzekering dient u deze zelf
af te sluiten. NB. Deze verzekeringen worden dus niet via school afgesloten!
We vertrekken met de bus op dinsdagmorgen 8 oktober. Via Calais reizen we naar Londen naar de
gastgezinnen, waar we vier dagen zullen verblijven. Vanaf een centraal adres, dat bekend zal zijn bij
onze school, zullen de leerlingen door de gastgezinnen worden opgehaald (en gebracht).
Vanuit Nederland zijn we altijd, indien nodig, te bereiken via een mobiel nummer van een van de
begeleiders.
Op vrijdagavond 11 oktober hopen we rond 22.30 uur weer in Leerdam te zijn.
Wat gaan wij allemaal doen?
Er is inmiddels een aantrekkelijk programma samengesteld. In ieder geval bezoeken we:
•
•
•
•
•
•

De beroemde “sights”, zoals Big Ben, Houses of Parliament, de Tower Bridge,
Covent Garden, Tower of London en “Harrods”, de duurste winkel in Londen.
Het Natural History Museum: boeiend museum met spectaculaire tentoonstellingen over o.a.
dinosauriërs of grote levende reuzenspinnen. Er is ook een roltrap door het midden van de aarde én
de levensechte “Earthquake Experience”.
De London Eye: het reuzenrad, letterlijk het hoogtepunt van onze reis. Met zo’n 135 meter is dit
reuzenrad het hoogste ter wereld. We genieten vanuit glazen capsules en zullen een
adembenemend uitzicht hebben over Londen.
Een spetterende musical in het hartje van Londen.
Canterbury: in de voetsporen van Chaucer en veel pelgrims gaan we naar de “Cathedral City”.
The White Cliffs: de prachtige witte krijtrotsen in Dover die vanaf de veerboot al zichtbaar zijn.

Blad 2.

In de lessen Engels zal voor die tijd regelmatig aandacht besteed worden aan deze reis.
Een paar voorbeelden:
Hoe zit de geschiedenis van Engeland in elkaar? Hoe zit dat met het wisselen van ponden?
Hoe moet je spreken als je in het gezin bent? Wat moet je doen en zeggen als er problemen zijn
of als je iets wilt weten? Hoe gebruik je de ondergrondse of de bus?
Wij willen u er alvast op wijzen dat iedere leerling in het bezit moet zijn van een geldig Europees
paspoort of een identiteitskaart. Voor leerlingen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse
geldt dat zij zelf een visum moeten regelen. Zonder geldig visum is deelname aan deze reis
uitgesloten. Het aanvragen van een visum kost soms veel tijd; informeer dus tijdig bij de
ambassade!!
Om de betaling soepel te laten verlopen, vragen wij u het bijgevoegde strookje in te vullen voor akkoord
van deelname. Wanneer we deze binnen hebben krijgt u aan het einde van het schooljaar van de school
een factuur toegestuurd, mits uw zoon/dochter wordt bevorderd naar 4 Mavo. De rekening kan dan
binnen 30 dagen of in maximaal 3 termijnen worden voldaan (moet voor eind september voldaan zijn)
Betaling dient volledig te zijn voldaan anders kan voor uw zoon/dochter de excursie niet plaatsvinden.
Wij brengen u ruim van te voren op de hoogte van deze reis in 4 Mavo, zodat de leerling, als u dat wenst,
thuis kan gaan sparen. Mochten er zorgen zijn rondom de betaling in 3 termijnen, dan kunt u contact
opnemen met Mw. R. de Jong.
Indien uw zoon/dochter d.m.v. dit strookje opgegeven wordt voor deze reis en bevorderd wordt naar
4 Mavo, is annulering niet meer mogelijk. Eventuele kosten zult u dan moeten verhalen op uw
annuleringsverzekering.
Voor de organisatie is het belangrijk dat het bijgevoegde strookje vrijdag 31 mei is ingeleverd bij
Mw. F. Kamping, Mw. R. de Jong of Dhr G. Hoogeveen.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u echter nog vragen dan kunt u contact
opnemen met ondergetekenden.
Met een vriendelijke groet,
namens de excursiecommissie,
R. de Jong (R.I.de.Jong@CVO-AV.nl)
F. Kamping (F.Kamping@CVO-AV.nl)
G. Hoogeveen (G.K.Hoogeveen@CVO-AV.nl)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Strookje voor akkoord deelname van leerling aan excursie Londen 4 Mavo.
Tevens akkoord voor tijdig betalen van het verschuldigde bedrag.

Naam leerling:__________________________________________
Naam en handtekening ouder/verzorger: ___________________________________________________
Mijn zoon/dochter is in het bezit van een geldig Europees paspoort of ID: ja / nee

o

Ik ben op de hoogte van het feit dat ik zelf een bagage-/annuleringsverzekering af moet sluiten indien
ik dat op prijs stel.

