Onderwerp: Talenreis leerjaar 4

Beste leerlingen, ouders en verzorgers,

Atheneum+ & Gymnasium
Docklandsweg 2
1031 KN Amsterdam

In de week van 18 april gaan we alweer met alle vierde klassen op talenreis. Hierbij stellen we jullie op de hoogte van de vertrek- en aankomstmomenten per reis.
Er zal ook een informatieavond georganiseerd worden over de talenreis. Deze zal
plaatsvinden op donderdag 7 april van 19:30 tot 20:30. Hier heeft u ook nog de
gelegenheid om eventuele vragen te stellen.
Op dinsdag 12 april zullen de leerlingen een CKV dag hebben die in het teken
staat van de talenreis.
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Hieronder volgt de vertrek- en aankomstinformatie per reis en een algemene
paklijst voor de talenreizen (let op! voor Madrid gelden aanvullende regels, zie
onder het kopje Madrid). In de bijlage is een contract voor de talenreis bijgevoegd waarvan we jullie zullen vragen om deze donderdag 7 april tijdens de informatieavond te ondertekenen. Mocht je verhinderd zijn op de ouderavond, dan
graag dit contract uiterlijk 9 april ondertekend inleveren bij de mentor.
Londen.
De reis naar Londen wordt begeleid door Mary, Paul en Floris.
We verwachten de leerlingen op dinsdag 19 april om 4:00 uur (in de nacht van
maandag op dinsdag) op school
De verwachting is om vrijdag op 22 april rond 19:00 uur weer terug te zijn op
school.
De leerlingen worden maandag wel op school verwacht voor een CKV-dag.
Parijs.
De reis naar Parijs wordt begeleid door Laurent en Mirjam.
De trein vertrekt op maandag 18 april om 09:17 uur vanaf Amsterdam Centraal
station. Zorg dat je om 8:45 aanwezig bent.
Op donderdag 21 april om 18:42 uur is de verwachte aankomsttijd op Amsterdam Centraal station.
De leerlingen worden vrijdag wel op school verwacht voor een CKV-dag.

Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

Berlijn.
De reis naar Berlijn wordt begeleid door Katharina en Irma.
We verwachten de leerlingen op dinsdag 19 april om 8:00 uur op school.
De verwachting is om vrijdag op 22 april rond 22:00 uur weer terug te zijn op
school.
De leerlingen worden maandag wel op school verwacht voor een CKV-dag.
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Madrid.
De reis naar Madrid wordt begeleid door Renske, Roberto, Lean en Mattanja.
Het vliegtuig vertrekt vanaf Eindhoven op zondag 17 april om 17:00.
Het vliegtuig landt donderdag 21 april om 14:30 op Eindhoven.
Er is een bus gehuurd die vanaf school vertrekt. De vertrek en aankomsttijden
met de bus vanaf school worden nog bekend gemaakt.
De leerlingen worden vrijdag wel op school verwacht voor een CKV-dag.
Aangezien we met het vliegtuig gaan en we alleen handbagage mee mogen nemen gelden de volgende regels:
De maximale afmetingen van handbagage bij Ryanair is 55 x 40 x 20 centimeter
met een gewicht van maximaal 10 kg. Ook mag er een extra tasje van 35 x 20 x 20
centimeter worden meegenomen.
 Vloeistoffen en gels zitten in verpakkingen van maximaal 100 ml (zie voor
de volledige voorwaarden de regels voor handbagage)
 Verpakte vloeistoffen en gels zitten in één doorzichtig en hersluitbaar
plastic zakje van maximaal één liter
 Elk persoon reist met maximaal één plastic 1-literzakje
 Medicijnen en dieetvoeding aantoonbaar nodig tijdens de reis, zijn toegestaan.
Mochten er nog dringende vragen zijn die niet kunnen wachten tot de informatieavond, kunnen jullie deze naar Irma mailen (i.cornelisse@vova.nl). Zij zal de vragen beantwoorden of zorgen dat ze terecht komen bij de persoon die ze kan beantwoorden.

Paklijst Talenreis 4e klassen
in de rugzak
c Geldig paspoort of identiteitsbewijs
c Schoolpas met foto
c CJP (geactiveerd)
c Verzekeringskaart
c Lunch(geld) voor de heenreis
c Lege waterfles of dopper
c Iets leuks om je te vermaken tijdens de reis
c Zakgeld
c Opdrachten/programma boekje (wordt aan de leerlingen uitgedeeld)
in de koffer
c Schrijfwaren in etui met pen en potloden en gum
c Kleding voor vier dagen
c Schoenen en sloffen of dikke sokken voor in huis bij het gastgezin
c Medicijnen (indien nodig)
c Handdoeken en washandjes
c Toilettas met tandenborstel, deodorant, etc.
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Met vriendelijke groet,
Team Hyperion Lyceum

