Aan de ouders/verzorgers van

Heerhugowaard, september 2018
Onderwerp: Londenreis 2019

Geachte ouders/verzorgers,
Bij voldoende belangstelling organiseren wij ook dit schooljaar weer de Londenreis voor
leerlingen van leerjaar 2. Maandagochtend 3 juni 2019 vertrekken we per bus vanaf school.
Via Calais of Duinkerken steken we per boot over naar Dover en komen dan in de avond in
Londen/Gillingham aan. Vanaf onze ‘meeting points’ worden de leerlingen door hun
gastouders opgehaald. De volgende drie dagen gaan we in zelfgekozen groepen van 12 of
13 leerlingen en een begeleidende docent, Londen verkennen. De vijfde dag is nodig voor de
terugreis. Vroeg in de avond van vrijdag 7 juni verwachten we weer terug te zijn op de
Johannes Bosco.
FAMILY STAY
De leukste en meest betaalbare manier om Engeland en de Engelsen te leren kennen is,
volgens ons, nog altijd een verblijf via ‘family stay’. In meerdere wijken in Londen/Gillingham
worden de leerlingen in groepjes van 2, 3, of 4 ondergebracht bij gastgezinnen. Informatie
over het verblijf in gastgezinnen en wat onze leerlingen van hun gastgezin mogen
verwachten volgt in de periode voor het vertrek. De leerlingen mogen hun keuze voor een
groepje zelf aangeven, mits goedgekeurd door de organisatie.
KOSTEN
De reissom bedraagt € 300,-. Hierbij is het volgende inbegrepen:






Vervoer school – Londen/Gillingham – school (busreis en boottocht
Calais/Duinkerken-Dover, Dover-Calais/Duinkerken);
Vier overnachtingen bij een geselecteerd gastgezin in Londen/Gillingham;
Vier keer ontbijt, lunchpakket en diner;
Vrij reizen met het openbaar vervoer in en rondom Londen;
Begeleiding in kleine groepen.

Leerlingen hebben in Londen extra zakgeld nodig (ongeveer € 60,-) voor eventuele
excursiewensen, persoonlijke uitgaven als snacks, souvenirs of een bijzondere attractie en
dergelijke.
GELDIG PASPOORT/IDENTITEITSKAART OF VISUM
Voor een reis naar Engeland is een geldig reisdocument (paspoort of identiteitskaart)
verplicht. Daarvoor kan men op het gemeentehuis terecht. Er kan NIET gereisd worden met
het paspoort van een ouder, waarop de leerling(e) is bijgeschreven. Leerlingen die een
paspoort hebben van een land buiten de EU moeten goed opletten! Vaak is in zulke gevallen
een visum noodzakelijk. Zo’n visum moet uiteraard tijdig worden aangevraagd.

BETALING
De betaling van de volledige reissom van € 300,- vindt plaats in twee termijnen van € 150,-.
Een leerling kan alleen mee naar Londen als de volledige reissom vóór 1 maart 2019 is
betaald. Voor de inning ontvangt u begin november 2018 en begin januari 2019 een link via
het ouderportaal. Via deze link heeft u de volgende mogelijkheden: betaling via iDEAL of via
een eigen overschrijving. Heeft u geen e-mailadres, dan kunt u via het telefoonnummer van
de school, 072-5741021, contact met ons opnemen.
De aanmelding is pas definitief als de eerste termijn is betaald.
GEDRAG EN HOUDING
Begeleidende leraren gaan ervan uit dat de deelnemers wat betreft gedrag en houding zich
van hun meest positieve kant laten zien. Er worden in Londen soms ook activiteiten
ontplooid, zoals het bezoeken van gebouwen als een kathedraal of één van die vele
fantastische, op jeugd gerichte, musea die Londen heeft. Wie daar niets voor voelt en alleen
maar denkt aan McDonalds, doelloos door de stad slenteren en winkels in- en uitlopen, die
kan maar beter niet meegaan! Elke groep maakt een eigen Londenprogramma en voert dat
programma ook uit. De reis is niet meer en vooral niet minder dan een leerzame reis, waar
zowel leerlingen als leraren geheel vrijwillig aan deelnemen. Storende elementen van welke
aard dan ook kunnen de andere reizigers niet bekoren.
AANMELDEN
Aanmelden voor de Londenreis kan via bijgevoegd aanmeldingsformulier. Iedere leerling
moet het aanmeldingsformulier invullen, ook als hij/zij niet meegaat.
De samenstelling van de slaap- en loopgroepen gebeurt later in het schooljaar.
Voorwaardelijke deelname is niet mogelijk (bijvoorbeeld: met een slecht rapport trek je je
maar weer terug). Namens de school organiseren wij de reis. Ouders dienen, als zij dat
willen, zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. Eenmaal ingeschreven kan (een deel
van) de reissom niet meer worden terugbetaald. Het kan voorkomen dat de schoolleiding
deelname van een bepaalde leerling niet verantwoord acht. In dat geval krijgen ouders en de
betreffende leerling dat in een persoonlijk gesprek van de schoolleiding te horen. Uiteraard
wordt in zo’n geval de betaalde reissom teruggestort.
WACHTLIJST EN VERVANGEND PROGRAMMA
We gaan dit jaar bij de organisatie van de reis uit van ongeveer 250 deelnemende leerlingen.
De eerste 250 leerlingen waarvan het aanmeldingsformulier voor 5 oktober 2018 is
ingeleverd en waarvan de betaling van de eerste termijn is ontvangen op 30 november 2018,
worden direct geplaatst. Leerlingen waarvan de betaling van de eerste termijn op 30
november 2018 nog niet is ontvangen, komen op een wachtlijst en moeten afwachten of ze
worden geplaatst.
Voor leerlingen die niet mee kunnen naar Londen is er die week een vervangend, educatief
programma. Aan dit programma zijn geen kosten verbonden.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u ons altijd mailen (werkt het snelste)
via londenreisJB@trinitascollege.nl of contact opnemen via het telefoonnummer van de
school: 072-5741021.
Vragen over uw betalingen kunt u richten aan mevrouw R. Bleeker van de financiële
administratie via c.bleeker@trinitascollege.nl.
Namens de organisatie van de Londenreis en met vriendelijke groet,
Mevr. C. Blokdijk, dhr. G. Metselaar en dhr. A. van Wielink

Bijlage: aanmeldingsformulier Londenreis 2019

