Retouradres: Badhuiskade 361, 1031 KV Amsterdam

Aan alle leerlingen, ouders/verzorgers van het 4e leerjaar

Onderwerp: afspraken Europareis 2019
Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,
Atheneum+ & Gymnasium

(020) 579 72 20

Over een maand vinden de Europareizen plaats. We doen ons uiterste best om de reizen
goed te laten verlopen en ze tot een onvergetelijke gebeurtenis te maken. Natuurlijk zijn de
leerlingen medeverantwoordelijk voor een goed verloop van de reis. Daarom willen wij de
volgende afspraken onder de aandacht brengen:

www.hyperionlyceum.nl
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De leerlingen verblijven in gastgezinnen of in een hostel. We rekenen er op dat
leerlingen zich daar netjes gedragen en geen overlast veroorzaken. Het is dan ook niet
toegestaan geluidsapparatuur (boxjes etc.) mee te nemen. Het is leerlingen niet
toegestaan om ‘s avonds op eigen houtje op pad te gaan.
Ook in musea of andere openbare plekken zijn wij te gast en verwachten we dat
leerlingen zich houden aan de regels die daar gelden.
Schoolreizen zijn rook- en alcoholvrij, ook als de lokale wetgeving alcoholgebruik
toelaat.
Vanzelfsprekend is het meenemen/gebruiken van drugs niet toegestaan.

De reizen kennen een vol programma. Om te kunnen genieten van de reis is het
belangrijk dat iedereen voldoende uitgerust aan de dag begint. Mocht blijken dat
leerlingen zich niet aan bovenstaande afspraken houden, dan zullen er - ook in het belang
van de groep - passende maatregelen genomen worden. Als dat gerechtvaardigd is,
worden leerlingen op eigen kosten naar huis gestuurd.
Ondanks de strenge toon van het bovenstaande willen wij benadrukken dat wij ervan
uitgaan dat het mooie en gezellige reizen zullen worden. Omdat dat alleen kan in
samenwerking met de leerlingen, vragen wij de ouders om deze afspraken met hun
inderen te bespreken. Tenslotte wil ik vragen bijgaand formulier volledig ingevuld op de
informatieavond op 27 februari bij de reisorganisatoren in te leveren.
Met vriendelijke groeten,
Hyperion Lyceum

Hans Schoonheim, teamleider leerjaar 3 en 4
h.schoonheim@hyperionlyceum.vova.nl
Renske Visser, docent Spaans en decaan
r.visser@hyperionlyceum.vova.nl

Bijlage: contract Europareis 2019
Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

