Beste leerlingen van het vijfde leerjaar, beste ouders/verzorgers,
In de week na de herfstvakantie vinden de cultuurreizen plaats. Elke leerling gaat naar
één van de drie onderstaande bestemmingen. Om jullie goed te informeren over de reizen willen we jullie uitnodigen voor de informatieavond, die plaatsvindt op school op
donderdagavond 10 oktober van 19:30 tot uiterlijk 21:00 uur. Let op: dit is een andere
dag dan eerder gecommuniceerd is.
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De reizen zullen in het teken staan van cultuur, zoals de naam al aangeeft. Leerlingen zullen opdrachten maken tijdens de reis, die meetellen voor CKV of hun klassieke taal. Tijdens de informatieavond presenteren de docenten het programma van elke reis en ontvangen jullie de paklijst. Ook bespreken we welke gedragsafspraken er gelden. Het is belangrijk dat alle leerlingen met in ieder geval één ouder aanwezig zijn.
De vluchtgegevens van de drie reizen:
Griekenland, onder begeleiding van Robert, Ingeborg, Floris en Annette Bosscher:
• Heen: zaterdag (Let op: dit is de laatste zaterdag van de herfstvakantie) 26-102019 Amsterdam - Athene 06.40 – 10.55 uur HV 6867
• Terug: donderdag 31-10-2019 Athene - Amsterdam 20.55 - 23.35 uur HV 6868
Wenen/Boedapest, onder begeleiding van Heleen, Lean, Rikkert en Anne:
• Heen: maandag 28-10-2019 Amsterdam - Wenen 09.45 - 11.30 uur KL 1845
• Terug: zaterdag 02-11-2019 Boedapest - Amsterdam 17.05 - 19.15 uur KL 1978
Rome, onder begeleiding van Eline, Tjandra, Dennis en Ties:
• Heen: maandag 28-10-2019 Amsterdam - Rome 06.55 - 09.10 uur KL 1597
• Terug: zaterdag 02-11-2019 Rome - Amsterdam 17.15 - 19.50 uur KL 1604
Houdt rekening met verzameltijden op Schiphol ongeveer 2,5 uur vóór vertrek.
Voor alle leerlingen geldt dat zij één stuk handbagage (max. 10 kg) mee mogen nemen.
Graag tot donderdag 10 oktober!
Met vriendelijke groeten,
Fleur van Uffelen
f.vanuffelen@hyperionlyceum.vova.nl
Coördinator cultuurreizen
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