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Aan de leerlingen uit 4th en 4tv en hun ouders 
 

 

 

 

 

Datum:   9 december 2022 

Kenmerk: 222300160/STB 

Betreft:  Reis naar Engeland 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 

 

De week na de meivakantie is het zover en gaan we op werkweek naar Engeland. Wij willen 
u graag ruim van tevoren informeren over de reis. 
 
Na jaren zonder reizen vanwege Corona, mogen we dit schooljaar eindelijk weer weg.    
We gaan naar Groot Brittannië! Voor de  leerlingen is dit een mooie gelegenheid om hun 
opgedane kennis van de Engelse taal in de praktijk toe te passen en uit te breiden. We 
logeren in de YMCA in Bath, de enige stad in het Verenigd Koninkrijk die door de Unesco is 
benoemd tot werelderfgoed. De Romeinen genoten hier al van de warme bronnen en 
daarnaast heeft de stad nog veel andere bezienswaardigheden. Vier docenten zullen de 
groep begeleiden. 
 
In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit: 
 
Maandag 8 mei. 
Per touringcar naar ons logeeradres in Bath,  oversteek per “ferry” vanaf Calais. 
 
Dinsdag 9 mei. 
Kennismaking met Bath. 
 
Woensdag 10 mei. 
Dagexcursie naar  Stonehenge  en Salisbury. 
 
Donderdag 11 mei. 
Onze laatste dag brengen we door in Londen, waar onder ander een museumbezoek en het 
bijwonen van een musical op het programma staan. Laat in de avond verlaten we de stad.   
’s Nachts reizen we terug naar Nederland en arriveren dan weer op school op vrijdag 12 mei 
in de ochtend. 
 
Kosten van deze werkweek. 
U heeft al een nota ontvangen voor deze week via de ouderbijdrage tto. Dat bedrag dekt 
echter, als gevolg van de hogere brandstof- en andere prijzen helaas de kosten niet volledig. 
We zien ons daarom genoodzaakt u nogmaals een nota te sturen van 60 euro per leerling 
voor de aanvullende kosten. 
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In dit bedrag dat u dan uiteindelijk als ouder heeft betaald, is inbegrepen: 

- Alle vervoerskosten; 
- 3 overnachtingen in de YMCA in Bath 
- Ontbijt, lunch en avondmaaltijden met uitzondering van de avondmaaltijd in Londen; 
- Kosten voor musea, musical en andere activiteiten. 

 
 
Niet inbegrepen zijn:  

- Kosten voor de avondmaaltijd op donderdag; 
- Uitgaven van persoonlijke aard.  

 
 
Legitimatiebewijs 
Alle leerlingen dienen te beschikken over een geldig paspoort  Leerlingen die niet de 
Nederlandse nationaliteit hebben, moeten wellicht een (transit-)visum aanvragen.  Als dit het 
geval is, nemen wij contact met u op. 
 
Bijzonderheden 
Bijgaand treft u een formulier aan waarop u bijzonderheden kunt vermelden, bijvoorbeeld 
betreffende religieuze of andere voorschriften, medicijngebruik van uw zoon/dochter, 
dieetgegevens, etc.  Vult u alstublieft ook de gevraagde telefoonnummers in.  
Vanwege de wet AVG mogen we geen kopie van het paspoort of ID kaart meer vragen, maar 
ik zou u wel willen verzoeken om een aantal gegevens op het formulier in te vullen die nodig 
zijn voor de bootreis van en naar Groot-Brittannië. Dit formulier graag uiterlijk donderdag 19 
januari inleveren bij mevrouw van der Pligt, mevrouw Liefaard of meneer Joost. 
 
Te zijner tijd organiseren we nog een informatiebijeenkomst over deze reis. Mocht u voor die 
tijd al vragen hebben, neemt u dan contact op met de mentor van uw kind en 
ondergetekenden. 
Met vriendelijke groet, 
 
Wietske van der Pligt 
Docent Engels & mentor 4th 
Organisator reis Bath 
 
BrendaStam  
Conrector 23456 vwo  
Head of the bilingual department 
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Naam leerling:   
Klas 
 
 
Benodigde informatie voor de bootreis: 

Volledige naam: 

Geboortedatum: 

Paspoort nummer: 

Vervaldatum paspoort: 

Nationaliteit: 

 
Overige informatie:  
 
Religieuze voorschriften: 
 
Medicijngebruik:  
 
Dieetvoorschriften/vegetarisch: 
 
Nummer mobiele telefoon waarop de leerling in Engeland bereikbaar is:  
00316  
   
 
Mobiel nummer waarop ouder(s) in geval van nood bereikbaar is/zijn:    
00316  
  
en/of vast nummer:           
0031     
 
 
 
 
Handtekening ouder:  
 
 
Dit formulier graag uiterlijk donderdag 19 januari inleveren bij mevrouw van der Pligt, 
mevrouw Liefaard of meneer Joost. 
 

 

 

 


