Amsterdam, 14 december 2018
Onderwerp: Europareis
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In maart 2019 reizen we af naar vier prachtige bestemmingen. In deze brief vind
je praktische informatie over de reizen zelf, de informatieavond op woensdag 27
februari en de Europareisdag op donderdag 7 maart.
Mocht je vragen hebben over de reis, dan kun je contact opnemen met de hoofdorganisator van de reis die je gaat maken. Als je financiële (Hans, h.schoonheim@hyperionlyceum.vova.nl) of praktische vragen (Renske, r.visser@hyperionlyceum.vova.nl) hebt kun je het beste met Hans of met Renske (coördinator
Europareis) contact opnemen. Als je vragen hebt over de Europareisdag dan kun
je terecht bij Bien (b.muller2@hyperionlyceum.vova.nl) (coördinator CKV). We
kijken ernaar uit met jullie deze mooie taalreizen te gaan maken!
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Hartelijke groet, ook namens alle begeleidende docenten,
Hans Schoonheim (teamleider leerjaar 3 en 4) en Renske Visser (docent Spaans
en coördinator Europareis)
Aanmelden
Via deze link https://goo.gl/forms/IYIDHE53NqFEnG6B3 kun je aangeven met
welke reis je het je het liefst mee wilt gaan: Londen, Parijs, Madrid of Barcelona.
Ook kan je aangeven met wie van je vrienden je het liefst op dezelfde reis wilt
gaan en met wie je in een gastgezin wilt. Let op, de gastgezinnen zijn voor een,
twee en soms voor drie personen. We gaan met jullie in overleg in welk gezin je
komt en met wie. We kunnen niet beloven dat aan al je wensen voldaan zal worden, maar we doen ons best.
Graag dit formulier uiterlijk volgende week woensdag 19 december invullen.
Verder willen we je vragen om ook uiterlijk woensdag 19 december een kopie
van je paspoort of identiteitsbewijs (die straks nog geldig is in maart!) mee te nemen naar school en deze in te leveren bij de administratie op de eerste verdieping. Je kunt ook een foto ervan mailen: r.visser@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
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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.
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 uw 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 vier reizen maken we bekend tijdens de informatieavond
op 27 februari. Je 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 Europareisdag zullen we dit samen inhoudelijk voorbereiden.
Praktische informatie
Londen:
Data: 11 maart t/m 14 maart
Vervoer: per bus. Via Calais met de Eurotunneltrein naar Folkestone (ook op de
terugweg), daarna door naar Londen.
Verblijf: gastgezinnen
Begeleidende docenten: Annemarie (hoofdorganisator), Sjors en Anne.
Parijs:
Data: 11 maart t/m 14 maart
Vervoer: per bus
Verblijf: gastgezinnen
Begeleidende docenten: Richtsje (hoofdorganisator), Machiel, Annelies en Emile.
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Madrid:
Data: 11 maart t/m 14 maart
Vervoer: vliegtuig
Verblijf: gastgezinnen
Begeleidende docenten: Renske (hoofdorganisator), Paula, Yimmy en Bien.
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Barcelona:
Data: 11 maart t/m 14 maart
Vervoer: vliegtuig
Verblijf: gastgezinnen
Begeleidende docenten: Iris en Jasper (hoofdorganisatoren), Marcela.

