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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen uit 2Tva 
 

 

 

 

 

Datum:   25 januari 2019 

Kenmerk: 18190196/TOS 

Betreft:  Reis naar Londen 

 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s), 

De reis naar Londen komt steeds dichterbij en met deze brief willen u graag informeren over 

de voortgang. We hebben een leerzaam en uitdagend programma ontwikkeld voor in Londen 

waar we u en uw kind graag van alles over vertellen op donderdag 28 februari om 17.00 uur. 

Voor nu zetten we vast een aantal belangrijke zaken op een rij. 

De Londenreis vindt plaats van maandag 1 t/m donderdag 4 april. We verzamelen maandag 

01-04 om 07.30 uur in de vertrekhal van Schiphol. Het exacte punt laten we nog weten. We 

verrekken om 09.50 uur vanaf Amsterdam en landen op London Southend om 09.50 uur, 

plaatselijke tijd. Op donderdag 04-04 vertrekken we van London Southend om 19.20 uur en 

landen we in Amsterdam om 21.25 uur. Op vrijdag 5 april zijn de leerlingen de eerste drie uur 

vrij.  

De leerlingen mogen één stuk handbagage meenemen. De maximale afmetingen zijn: 56 x 

45 x 25 cm. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om te zorgen voor de juiste afmetingen. 

Als er toch bijbetaald moet worden, dan komt dit helaas voor eigen rekening. 

In London verblijven we in Christopher’s Inn Village Hostel. Het adres is: 165 Borough High 

St. London. Drie docenten gaan mee als begeleider: Conchita Lavalette, Jules Noyons en 

Sanne Tober.  

Voor het inchecken hebben we een kopie nodig van de identiteitskaart / het paspoort van uw 

zoon of dochter. Stuurt u alstublieft geen kopie via de mail (dat is fraudegevoelig), maar laat 

uw zoon of dochter een papieren exemplaar inleveren bij mevrouw Tober. Het 

identiteitsbewijs moet geldig zijn op het moment dat we naar Londen gaan. Controleert u dat 

alstublieft.   

Graag zien we u op 28 februari aanstaande voor een uitgebreide voorlichting. 

 

Vriendelijke groet, 

Sanne Tober, Jules Noyons en Conchita Lavalette  

 


