Aan: alle leerlingen uit leerjaar 4 en hun ouder(s)/verzorger(s)
Betreft: Europareis 18-21 april 2017

Amsterdam, 10 maart 2017
Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s),
Over zes weken reizen we af naar vier prachtige bestemmingen. In deze brief vind je
praktische informatie over de reizen zelf, de informatieavond op 23 maart a.s. en de ckv dag.
Mocht je vragen hebben over de reis, dan kun je contact opnemen met de hoofdorganisator
van de reis die je gaat maken. Met financiële of praktische vragen kun je het beste met mij of
met Mary (coördinator Europareis) contact opnemen. We kijken er naar uit met jullie deze
mooie taalreizen te gaan maken!
Hartelijke groet, ook namens alle begeleidende docenten,
Ingeborg Nietzman (teamleider leerjaar 3 en 4)

Kosten
De kosten voor alle reizen zijn gelijk. Bij de ene bestemming liggen de vervoerskosten wat hoger, bij de
andere zijn het verblijf of de excursies weer wat duurder. Zo komen de kosten in totaal voor elke reis
even hoog uit. De ouderbijdrage voor deze reizen dekt de kosten voor vervoer (vliegtickets en/of
busvervoer), verblijf in gastgezinnen, excursies, ontbijt en avondmaaltijden ter plaatse (niet
onderweg). We raden je aan om wat zakgeld mee te nemen voor souvenirs, ijsjes e.d. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan 10 euro per dag.

Programma
Het programma van de vier reizen maken we bekend tijdens de informatie avond op donderdag 23
maart om 19.30 uur. Na de informatieronde over de reis is er gelegenheid tot informeel samenzijn met
andere ouders, leerlingen en mentoren tot 21.30 uur. U ontvangt daarover nadere informatie van de
mentor.
We nodigen bij dezen alle leerlingen en ouders uit voor deze bijeenkomst. Naast het programma
ontvang je ook de laatste praktische informatie, zoals een paklijst, en maken we afspraken die op reis
gelden. We vinden het belangrijk dat alle leerlingen die meegaan met minimaal 1 ouder of verzorger
aanwezig zijn die avond. Mocht dat echt niet lukken, wil je dan even contact opnemen met de
organiserende docent van de reis waarop je meegaat?
Jullie vervullen als leerlingen een actieve inhoudelijke rol op reis. Tijdens de CKV dag van donderdag
13 april a.s. zullen we dit samen inhoudelijk voorbereiden.

Praktische informatie
Londen:
Verzamelen voor vertrek: 18 april om 04:00 uur! bij school Vervoer: per bus. Aansluitend vertrek naar
Calais (Eurotunnel). Verblijf: Gastgezinnen Terug: 21 april om 19:00 uur verwachte terugkomst op
Hyperion.
Begeleidende docenten: Mary (hoofdorganisator), Kim, Emile, Jan

Parijs:
Verzamelen voor vertrek: 18 april om 07:30 uur bij school Vervoer: per bus. Verblijf: Gastgezinnen
Terug: 21 april om 21 uur verwachte terugkomst op Hyperion.
Begeleidende docenten: Mirjam (hoofdorganisator), Laurent, Danielle, Jessica

Madrid:
Verzamelen voor vertrek: in de nacht van maandag 17 april op dinsdag 18 april 00:00 ‘s nachts !! bij
school
Vervoer heen 18 april: 01:00 uur vertrek met de bus naar Luchthaven Zaventem (Brussel); per vliegtuig
06:20-08:50 uur Vlucht Ryanair BRU-MAD (FR2947) Verblijf: Gastgezinnen
Vervoer terug 21 april: LET OP 2 verschillende groepen!
08:50-11:30 uur Groep 1: begeleid door Iris en Mattanja Vlucht Iberia Express MAD-AMS (I23722)
Ouders ophalen leerlingen op Schiphol op.
09:25-11:50 Groep 2: begeleid door Roberto en Lean Vlucht Ryanair MAD-BRU (FR2948) Bus 12:0014:30 van Brussel Zaventem naar het Hyperion Lyceum. Ouders ophalen leerlingen op school op.
Begeleidende docenten: Roberto (hoofdorganisator), Iris, Lean, Mattanja

Berlijn:
Verzamelen voor vertrek: 18 april 08:00 uur bij school Vervoer: per bus Verblijf: Gastgezinnen Terug:
21 april 20:00 uur verwachte terugkomst op Hyperion
Begeleidende docenten: Katharina, Mark, Lotte, (1 docent nog niet bekend)

