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

 

 

Datum:   17 januari 2020 

Kenmerk: 192000193/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 27 februari om 17.00 uur. Voor nu zetten we 

vast een aantal belangrijke zaken op een rij. 

De Londenreis vindt plaats van maandag 30 maart t/m donderdag 2 april. We verzamelen maandag 

30-03 om 07.30 op Schiphol. We vertrekken om 09.50 uur vanaf Amsterdam en landen op London 

Southend om 09.50 uur, plaatselijke tijd. Op donderdag 02-04 vertrekken we van London Southend 

om 19.20 uur en landen we in Amsterdam om 21.25 uur. Op vrijdag 3 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 Londen verblijven we in Dover Castle Hostel. Het adres is: 6A Great Dover Street, London. Drie 

docenten gaan mee als begeleider: Peter Smith, Jules Noyons en Sanne Tober.  

Voor deze excursie heeft uw zoon of dochter een geldig reisdocument nodig. Op dit moment is het 

gebruik van een ID kaart nog onzeker. In het geval van een No-Deal Brexit, wordt de ID kaart in de 

loop van 2020 niet langer geaccepteerd. Op dit moment kan hierover dus nog geen uitsluitsel worden 

gegeven voor deze reis (voor meer informatie zie: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit/vraag-en-antwoord/heb-ik-na-de-brexit-een-paspoort-

nodig-voor-een-bezoek-aan-het-verenigd-koninkrijk). 

Van een groot deel van de leerlingen hebben wij de kopieën van het identiteitsbewijs en zorgpas door 

de excursie naar Newcastle. Wanneer uw zoon/dochter niet is mee geweest of een nieuw 

identiteitsbewijs heeft, kunt u een kopie laten inleveren bij mw. Tober (alstublieft niet per mail, dit is 

fraudegevoelig). 

Graag zien we u op 27 februari aanstaande voor een uitgebreide voorlichting. 

 

Vriendelijke groet, 

Peter Smith, Jules Noyons & Sanne Tober  
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