Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
alle leerlingen van klas 4bk en 4t

Datum

Behandeld door

Ons Kenmerk

Lent, 12 november 2019

G. van der Heijden

HEYG/brhe/19-B171

Onderwerp

reis naar Londen
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Afgelopen 6 jaar zijn we met de leerlingen van 4 VMBO en 4 VMBO-t naar Londen gegaan. Niet alleen
in het kader van culturele verrijking, maar ook om een mooie schooltijd op een geweldige manier af
te sluiten. Het was een groot succes! Met behulp van de leerlingen is er een leuk en afwisselend
programma samengesteld ‘to see the world by visiting London!’
Ook in 2020 zouden we weer graag met de leerlingen uit de examenklassen van het VMBO en
VMBO-t deze wereldstad bezoeken.
De reis is van zaterdagochtend 20 juni tot dinsdagochtend 23 juni.
We vertrekken vanaf school per touringcar naar Calais waar we de ferry naar Dover nemen en verder
rijden richting Londen.
Noch over de exacte prijs, noch over
exacte aankomst- en vertrektijden
kunnen wij op dit moment iets zeggen,
omdat wij afhankelijk zijn van de
reisorganisatie en het gekozen
programma. De kosten zullen echter
neerkomen op ongeveer 250 euro per
persoon. In dit bedrag zijn 2
overnachtingen bij een gastgezin, de
busreis, de meeste maaltijden,
metrokaartjes voor zondag en maandag
en verschillende excursies inbegrepen.

Wij willen u nu al graag over onze plannen informeren, zodat u aan kunt geven of u uw zoon of
dochter toestemming verleent. Deze reis is geen schoolreis die in het curriculum staat, dus deelname

geschiedt op vrijwillige basis.
Het programma zal er mogelijk als volgt uitzien:
* Zaterdagmiddag:
Een bezoek aan Canterbury. Hier maken we kennis met een oude, traditionele Engelse stad. Later op
de middag maken we bij aankomst in Londen kennis met de gastgezinnen.
* Zondagochtend:
We vertrekken na het ontbijt richting de binnenstad en wandelen naar Buckingham Palace. Hierna
vertrekken we per metro richting Picadilly Circus. Vanuit hier kunnen de eerste bezoekjes aan de
beroemde winkelstraat Oxford Street, Chinatown of aan M&M’s World op het Leicester Square
gemaakt worden
* Zondagmiddag:
We bieden een keuzeprogramma aan; leerlingen kunnen er onder andere voor kiezen om een
bezoek te brengen aan een voetbalstadion, te genieten van een traditional English High Tea of
celebrities spotten bij Madame Tussauds.
* Maandag:
Na het ontbijt vertrekken we weer richting het centrum voor een 2e activiteit. Zo kun je bijvoorbeeld
een griezeltocht maken bij de London Dungeons. Ook is het mogelijk om het wat hogerop te zoeken
en van een adembenemend uitzicht te genieten in de London Eye.
Hierna zullen we richting een metrostation gaan om de metro te pakken naar Picadilly Circus/
Tottenham Court. Daar zullen de leerlingen geruime tijd de gelegenheid hebben om de Primark of een
van de andere winkels te bezoeken of leeg te kopen.
Houd je niet van shoppen? Londen biedt genoeg alternatieven! Gratis musea, 13 professionele
voetbalclubs uit de hoogste divisies met prachtige oude stadions of hippe buurten zoals Camden Town.
Je kunt altijd aansluiten bij een begeleider die tijdens de vrije tijd een van deze plekken bezoekt.
Om ongeveer 17:00 uur verzamelen we weer om nog ergens een hapje te gaan eten om daarna met
de bus en later de ferry weer huiswaarts te keren.
*Dinsdagochtend:
Om omstreeks 8:30 uur zullen we vol nieuwe ervaringen en verhalen terugkeren in Lent.
We hopen met deze trip het examenjaar op een fantastische manier te kunnen eindigen. En daarom
hopen we dat er zoveel mogelijk leerlingen mee kunnen gaan.
Middels het antwoordstrookje dat bij deze brief gevoegd zit, kunnen leerlingen zich aanmelden. Deze
antwoordstrookjes moeten ingeleverd worden bij de mentor met een handtekening van ouders. Met
dit strookje geef je aan: “Ik ga mee!” Later komt een moment waarop leerlingen een keuze moeten
maken in de verschillende programma’s van de zondag/maandag en bijzonderheden waar we in de
begeleiding rekening mee moeten houden. Nu is het vooral belangrijk voor ons om te weten hoeveel
leerlingen er mee gaan. Bedenk wel goed; inschrijven betekent ook deelnemen!

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Dhr. G. van der Heijden
Afdelingsleider vmbo leerlingzaken
Citadel College

Bevestiging van aanmelding Londenreis klas 4bk en 4t: 20 juni t/m 23 juni.
Inleveren vóór vrijdag 13 december:
Mijn zoon/dochter:

Klas:

Gaat mee met de Londenreis van klas 4bk en 4t op 20 juni t/m 23 juni en heeft hierbij toestemming van
ouders.

Datum: ………………………………

Handtekening: ………………………………………………………………

