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Den Haag, 22 januari 2019
Onderwerp: Informatieavond studiereizen 4 atheneum

Geachte ouder(s) en verzorger(s),
Graag wil ik u uitnodigen voor de informatieavond over de studiereizen van 4 atheneum,
die plaatsvinden in de eerste week van april.
De informatieavond wordt gehouden op maandag 11 februari van 19:00 uur tot
20:00 uur op school.
Tijdens deze avond maakt u kennis met de docenten die als begeleider meegaan. Zij
zullen u op de hoogte brengen van een aantal praktische zaken ter voorbereiding op de
reis.
Daarnaast zullen de begeleidende docenten u informeren over het programma van de
reisweek voor elk van de drie bestemmingen: Edinburgh, Malaga en Praag. Ook willen we
met u stilstaan bij de regels en afspraken die tijdens de reizen gelden.
Tot slot:
Wat betreft de leerlingen die mee gaan met de reis naar Malaga of Praag:
Wilt u zo vriendelijk zijn om het bijgevoegde formulier “MALAGA-PRAAG - Bijlage
leerlinginformatie studiereis 4A” in te vullen en te retourneren? Dat mag digitaal via
vlz@lyceumypenburg.nl of als hard copy. In dit laatste geval kan uw zoon of dochter het
formulier bij mij inleveren.
Wat betreft de leerlingen die mee gaan met de reis naar Edinburgh:
Wilt u zo vriendelijk zijn om het bijgevoegde formulier “EDINBURGH - Bijlage
leerlinginformatie studiereis 4A” in te vullen en te retourneren? Dat mag digitaal via
vlz@lyceumypenburg.nl of als hard copy. In dit laatste geval kan uw zoon of dochter het
formulier bij mij inleveren.
Daarnaast verzoek ik u om, als u dat nog niet gedaan heeft, de eerder gemailde onlinevragenlijst z.s.m. in te vullen.
Het is dus de bedoeling dat u twee verschillende vragenlijsten invult als uw kind naar
Edinburgh gaat.
Ik hoop u te mogen begroeten op 11 februari aanstaande bij ons op school.
Met vriendelijke groet,
Mede namens de organisatoren,
Martijn van Velzen
Afdelingsleider vwo bovenbouw

