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IndemIKs is net voorbij en wij zijn al weer druk bezig om de volgende fantastische activiteit
te plannen. Als alles goed gaat, zit jullie kind volgend jaar in de vierde klas en gaat in de
week na de herfstvakantie (29-10 – 01-11-2019) mee op een van de drie Europareizen:
naar Engeland, Frankrijk of Spanje. Omdat we het als school belangrijk vinden dat de leerlingen inzicht krijgen hoe het echte Engelse, Franse of Spaanse gezin leeft, proberen we
alle leerlingen in gastgezinnen te laten verblijven. Maar geen zorgen, jullie kind is er niet
alleen, maar slaapt met nog een of twee andere leerlingen van onze school bij het gastgezin. Mooi bijeffect van het wonen bij echte native speakers: de leerlingen worden ondergedompeld in de taal en kunnen eindelijk dagenlang in het Engels, Frans of Spaans praten.
Hieronder vinden jullie alle belangrijke informatie.
Aanmelden
Via deze link https://forms.gle/WaPgasrQK3qWQHcn9 kan jullie kind aangeven met welke
reis hij / zij het liefst mee wilt gaan: Engeland, Frankrijk of Spanje. Met behulp van deze
enquête kan jullie kind ook vermelden met wie van zijn / haar vrienden hij/ zij het liefst op
dezelfde reis wilt gaan en met wie hij /zij in een gastgezin wilt. Let op, de gastgezinnen zijn
voor een, twee en soms voor drie personen. We gaan met jullie kind in overleg in welk
gezin het komt en met wie. We kunnen niet beloven dat aan al de wensen voldaan zal
worden, maar we doen ons best.
Graag dit formulier uiterlijk volgende week 15 juni invullen.
We gaan er vanuit dat iedere leerling meegaat met een reis, aangezien dit onderdeel is
van ons schoolprogramma, zoals ook in de schoolgids staat vermeld. Is dat niet zo, willen
jullie dat dan uiterlijk vrijdag 14 juni aan de teamleider van jaarlaag 3 en 4 (Hans Schoonheim h.schoonheim@hyperionlyceum.vova.nl) en de mentor laten weten?
Verder vragen we jullie om ook uiterlijk vrijdag 14 juni een kopie van de paspoort of identiteitsbewijs (die nog geldig is in november 2019!) van jullie kind mee te sturen naar school
en deze in te leveren bij de administratie op de eerste verdieping. Jullie kunnen ook een
foto ervan mailen aan: k.stehr@hyperionlyceum.vova.nl.
Leerlingen die dit te laat inleveren of het formulier te laat invullen lopen de kans ingedeeld
te worden bij een andere reis.

Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

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 ongeveer even hoog uit. Het bedrag dat is betaald voor deze reizen
dekt de kosten voor vervoer (vliegtickets en/of busvervoer), verblijf, 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.
Jullie zullen voor de zomervakantie een betalingsverzoek ontvangen. Is het financieel lastig
om dit bedrag te betalen, neem dan svp contact op met Hans Schoonheim, telefonisch of
via h.schoonheim@hyperionlyceum.vova.nl, dan kan er naar een oplossing gekeken worden.
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Verzekering
Voor de verzekeringen die het VOvA voor onze school heeft afgesloten verwijzen we u
naar de schoolgids (zie de link hieronder). Deze voorzien slechts in beperkte mate; we raden aan voor jullie kind naast de gebruikelijke ziektekostenverzekering zelf een reis- en
annuleringsverzekering af te sluiten.
https://www.hyperionlyceum.nl/schoolgids/6-financien
Programma
Het programma van de reizen maken we bekend tijdens de informatieavond in het nieuwe
schooljaar. Jullie ontvangen hiervoor nog een uitnodiging van de mentor aan het begin van
het nieuwe schooljaar.
We nodigen bij dezen alvast 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?
Praktische informatie
Engeland:
Data: 29 oktober t/m 1 november
Vervoer: per bus. Via Calais met de Eurotunneltrein naar Folkestone (ook op de terugweg),
daarna door naar Londen.
Verblijf: gastgezinnen
Hoofdorganisator: Annemarie
Frankrijk:
Data: 29 oktober t/m 1 november
Vervoer: per bus
Verblijf: gastgezinnen
Hoofdorganisator: Richtsje
Spanje:
Data: 29 oktober t/m 1 november
Vervoer: vliegtuig
Verblijf: gastgezinnen
Hoofdorganisator: Yimmy
Wij hebben er al heel erg veel zin in.
Vriendelijke groeten,
Hans Schoonheim (teamleider klas 3 en 4) en
Katharina Stehr (Europa-reiscoördinator)
h.schoonheim@hyperionlyceum.vova.nl
k.stehr@hyperionlyceum.vova.nl

