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Onderwerp: inschrijving Berlijnreis 2019
Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen uit 5 vwo
Geachte mevrouw, mijnheer,
In deze brief vindt u informatie over de reis naar Berlijn die in het voorjaar van 2019
voor onze leerlingen van 5 vwo zal plaatsvinden. Middels deze brief willen we u graag
informeren over deze reis en aangeven hoe uw zoon of dochter kind zich hiervoor
inschrijft.
De reis wordt verzorgd door de mevrouw Jesionek (docente Duits), mevrouw Van
Staveren (docente Nederlands), de heer De Neef (docent wiskunde) en de heer Beyer
(docent aardrijkskunde). Zij hebben voor deze zesdaagse busreis naar Duitsland een
voorlopig programma samengesteld om van te smullen. De reis vindt plaats van 1 tot en
met 5 april 2019 en we zullen verblijven in een hotel in het oosten van de stad.
Bij deze reis hebben we goed nagedacht over de invulling van het dag- en
avondprogramma. Er wordt veel aandacht besteed aan historische aspecten van Berlijn
en Duitsland. Daarnaast zullen we Berlijn ook op een sportieve wijze verkennen.
De kosten van deze reis zullen maximaal 410 euro bedragen. In dit bedrag is alles
inbegrepen, behalve de lunch, het avondeten en eventuele verzekeringen. U dient zelf de
reis- en/of annuleringsverzekering voor deze reis af te sluiten.
Als u uw zoon of dochter inschrijft, is de aanmelding definitief en verplicht u zich tot
betaling. Restitutie is niet mogelijk. Eventueel kunt u het bedrag in termijnen betalen.
Om de reis goed te kunnen organiseren willen we zo snel mogelijk weten hoeveel
leerlingen er meegaan.
U schrijft uw kind in door bijgaand formulier in te vullen en uiterlijk maandag
19 november 2018 in te leveren bij de administratie. Zodra de deelnemers bekend zijn
ontvangt u van ons de factuur voor de totale reissom, welke in drie termijnen betaald
kan worden. Het totale bedrag dient uiterlijk 1 februari 2019 betaald te zijn.
In het voorjaar zal er een ouderavond plaatsvinden met verdere informatie over deze
reis.
Met vriendelijke groet,
Mede namens de organisatoren van de Berlijnreis,
Martijn van Velzen
Afdelingsleider vwo bovenbouw
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Inschrijfformulier Berlijnreis (5 vwo) in april 2019
Personalia
Naam leerling:

klas:

Geboortedatum:
Emailadres:

Toestemming
Hierbij geef ik bovengenoemd kind toestemming om deel te nemen aan de Berlijnreis
2019. Met deze aanmelding verplicht ik mij tot het betalen van de totale reissom à
€ 410,-. Tevens ben ik zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis/annuleringsverzekering.
Datum:
Naam:
Handtekening:

