Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) en aan de
leerlingen die deelnemen aan de Romereis

Mijdrecht, 25 september 2017
Betreft: werkweek Rome; ons kenmerk 20170925-360
Beste leerlingen, geachte heer, mevrouw,
Op maandag 6 november a.s. vertrekt uw zoon of dochter met 39 andere leerlingen uit
havo 4 en atheneum 4 van het VeenLanden College naar Rome in Italië. Als begeleiders
gaan wij, Karin Kolenberg, Marlou Lutkemeijer, Fethi Gözegir en Beer Moolhuijsen mee.
Binnenkort ontvangen de leerlingen het programmaboek waar zij zelf een bijdrage aan
hebben geleverd. Dit boek moet worden meegenomen naar Italië.
We vliegen met Vueling naar Rome vanaf luchthaven Schiphol. Het vliegtuig vertrekt op
maandag 6 november om 07.00 uur (Vueling VY 6291). Uw zoon of dochter wordt om
uiterlijk 05.00 uur verwacht bij het meeting point (de rood/witte blokken) in de centrale
aankomsthal van Schiphol. We hebben de tijd nodig om de groep te verzamelen, in te
checken, de bagage af te geven en de controle van paspoorten/identiteitskaarten te
doen.
De leerlingen moeten voor de maandag een lunchpakket en drinken meenemen, maar:
Let op! Je mag door de douane geen flesjes met vloeistoffen van meer dan 100 ml
meenemen.
Het is aan te raden om uw zoon of dochter wat zakgeld mee te geven om
versnaperingen, drankjes en souvenirs te kopen.
In de bijeenkomsten vooraf en in de lessen kunstgeschiedenis wordt de werkweek
voorbereid. Na een inleidende les over de (kunst)geschiedenis van Rome, verdiepen de
leerlingen zich in een onderwerp dat tijdens de reis bezichtigd zal worden.
Zij schrijven hiervoor minimaal 1, maximaal 2 A4’tjes informatie (met beeldmateriaal) en
sturen het word document voor de herfstvakantie, dus uiterlijk vrijdag 13
oktober als bijlage naar kog@hetvlc.nl onder vermelding van ‘mijn onderwerp Rome’.
Mevrouw Kolenberg verzamelt alles in een programmaboek/reader dat de leerlingen
vooraf krijgen. Deze reader moet mee op reis. Zo kunnen leerlingen zich altijd vooraf
inlezen voor de excursies die wij gaan doen.
Daarnaast zal er tijdens de reis veel gefotografeerd en gefilmd gaan worden. Ook vanuit
het vak CKV ligt er een opdracht waarin dit materiaal (later) verwerkt kan worden. Naast
bereikbaarheid en voor overleg is het ook voor deze opdrachten handig als de mobiel
goed functioneert (vergeet bijv. de oplader niet).
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Als er dure camera’s meegenomen worden, is dit op eigen risico en misschien is het goed
te overwegen dit zelf mee te verzekeren.
Het kan zijn dat u gedurende de schoolreis voor noodgevallen met ons contact moet
opnemen. In zeer dringende gevallen, kunt u zich in eerste instantie in verbinding stellen
met het 06-nr van Karin Kolenberg 0031616879411 (en zie onder in deze brief ook de
06-nrs van de andere begeleiders); wij nemen zo nodig contact op met de rector Henk
Ligthart en/of teamleiders.
Wellicht neemt uw zoon of dochter zelf een telefoon mee, zodat u rechtstreeks kunt
bellen als u dat noodzakelijk acht. Neem echter alleen contact op met uw kind in zeer
dringende situaties. De ervaring heeft ons geleerd dat (vaak) bellen heimwee in de hand
werkt.
De school heeft geen reisverzekering afgesloten. Wij verzoeken u vriendelijk een
reisverzekering voor uw kind af te sluiten.
Geef uw kind naast een geldig identiteitsbewijs ook het pasje of een kopie van de polis
mee van de zorgverzekering.
Wilt u uw kind uiterlijk vrijdag 29/9 a.s. tijdens de bijeenkomst met alle
Romegangers, grote pauze lokaal 002, het volgende laten inleveren:




het informatieblad (gemaild aan uw kind maar ook toegevoegd aan deze brief)
een kopie van het geldige identiteitsbewijs
en voor ons ook een kopie van het zorgverzekeringspasje of kopie polis
zorgverzekering

We gaan er een leuke week van maken. Natuurlijk verwachten wij van de leerlingen dat
zij de normale fatsoensregels naleven, luisteren naar de docenten en doen wat er
gevraagd wordt. Schoolregels gelden ook tijdens een werkweek of excursie. Uiteraard
dienen zij zich in de jeugdherberg te houden aan de daar geldende regels. Roken en
alcohol zijn niet toegestaan. Het is de leerlingen ook niet toegestaan ’s avonds op eigen
gelegenheid op stap te gaan. Het meenemen en het gebruik van alcohol is verboden. Net
als (soft-)drugs natuurlijk. De schoolregels zijn in dat opzicht duidelijk. Het niet naleven
van bovenstaande regels kan inhouden dat besloten wordt een leerling van verdere
deelname aan het programma uit te sluiten. Er zal dan overleg gevoerd worden met de
school en met u over de te nemen maatregelen.
Er dient sprake te zijn van een vertrouwensbasis, omdat de leerlingen niet voortdurend
in het zicht van de begeleiders zullen zijn. We gaan ervan uit dat iedereen de reis naar
en het verblijf in Rome ervaart als een belevenis waarop met plezier kan worden
teruggekeken.
We arriveren weer in Nederland op vrijdag 10 november om ongeveer 21.05 uur op
Schiphol (Vueling VY6294). Het zou fijn zijn als u dan aanwezig bent om uw kind weer op
te halen. Indien u nog vragen of opmerkingen heeft dan horen wij dat graag van u. U
kunt ons altijd bellen of mailen.
Met vriendelijke groeten en ci vediamo!
VeenLanden College
Het Rome-begeleidingsteam: Karin, Marlou, Fethi en Beer
PS Wilt u reageren op deze brief, graag reacties naar kog@hetvlc.nl
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Vluchtgegevens
Heenreis:
6 november Amsterdam – Rome Fiumicino
Vueling VY 6291
07.00 – 09.25 uur
Terugreis:
11 november Rome Fiumicino – Amsterdam
Vueling VY 6294
18.25 – 21.05 uur
Praktische informatie
Hotelgegevens
Roma Scout Center
Largo dello Scautismo 1
00162 Roma
Bereikbaarheid begeleiders
Karin Kolenberg
0616879411
Marlou Lutkemeijer
0627381965
Fethi Gözegir
0616610415
Beer Moolhuijsen
0614357881

kog@hetvlc.nl
lum@hetvlc.nl
goz@hetvlc.nl
moo@hetvlc.nl

Geld & Papieren
 neem niet teveel zakgeld mee. Met 50 euro kom je al een eind. Bovendien is in
Rome goed te pinnen;
 zorg dat je een geldig paspoort (of Europese identiteitskaart) hebt. Omdat we per
vliegtuig naar Italië reizen, is het extra belangrijk dat je papieren in orde zijn;
 graag ontvangen de begeleiders zo spoedig mogelijk een kopie van het
paspoort/identiteitskaart, dit in verband met het eventueel zoekraken van
spullen.
 Graag ontvangen de begeleiders zo spoedig mogelijk een kopie van je
zorgpasje of polis ziektekostenverzekering
Medicijnen en/of dieet
 Als je medicijnen gebruikt of een bepaald dieet volgt, zou je dat aan ons willen
doorgeven? Noteer het op je informatieblad en lever dit met kopie van het
zorgverzekeringspasje uiterlijk vrijdag 29 september in bij KOG in lokaal
002.
Gedragsregels
Maak er voor iedereen een onvergetelijke reis van:
 wees sociaal! Je bent met een groep op stap;
 Zorg voor elkaar en verlies de groep waarmee je op stap bent niet uit het oog;
 Zorg dat je op tijd bij de afgesproken plaatsen bent. Het spreekt vanzelf dat
iedereen alle programmaonderdelen meemaakt;
 Neem altijd je telefoon mee. Zorg dat deze aanstaat als dat kan, goed opgeladen
is en zorg voor genoeg beltegoed, zodat je altijd bereikbaar bent!;
(Let wel op: dat je data-roaming uitstaat in Italie…)
 niemand mag zich zonder toestemming van de begeleiders verwijderen van de
groep of uit de jeugdherberg. Op momenten dat er geen programma is
vastgesteld kan zo’n toestemming gegeven worden, maar nooit aan groepen van
minder dan vier personen en (’s avonds) nooit aan groepen bestaande uit alleen
meisjes;
 Iedereen houdt zich aan de regels van de jeugdherberg. De andere gasten en de
buren mogen absoluut geen last van onze groep hebben. Na terugkeer van het
avondprogramma moet iedereen binnen een uur op zijn of haar kamer zijn.
Niemand mag daarna nog in een andere kamer worden aangetroffen. Ga slapen:
zorg voor de nodige nachtrust voor jezelf, je kamergenoten en de begeleiders;
 Als er in de kamer iets stuk gaat, meld je dit meteen aan je begeleiders.
Eventuele kosten zijn voor de betrokkene(n);
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Heb je muziek bij je, zorg dan dat anderen daar geen last van hebben (oortjes);
Er wordt geen alcohol gedronken!;
Het ontbijt is voor iedereen verplicht. Dus op tijd opstaan, ook i.v.m. douchen;
Bij overtreding van de regels volgt een straf, die in het uiterste geval tot
terugsturen naar Nederland of na terugkeer tot schorsing kan leiden.

Paklijst
 geldig paspoort of Europese identiteitskaart
 zorgpas
 zakgeld
 koffer en/of rugzak
 (warme) kleding
 iets voor tegen de regen (bv. regenjas, paraplu, poncho etc.)
 handdoek
 goede (loop)schoenen (we lopen veel!)
 blarenpleisters
 paracetamol
 toiletartikelen
 zonnebril
 eventuele medicijnen
 pen
 foto/filmtoestel/ mobiel
 telefoon + oplader (er is Wifi in de jeugdherberg)
 programmaboek/ reader
 een kunststof beker voor bij de picknick
 een reiswekker (of functioneert je mobiel als betrouwbare wekker?)
Let op: Neem een kleine rugzak handbagage mee + maximaal 23 kilo (Vueling)
ruimbagage
Vergeet niet een lunchpakketje en wat drinken mee te nemen voor de maandag;
dit is altijd een rommelige reisdag; wij zijn vroeg op en dan kan je altijd wat
eten of drinken als je daar behoefte aan hebt.
Graag aandacht voor het volgende:
Voor handbagage geldt: alle vloeistoffen moeten separaat, dus uit de tas, aangeboden
worden. Dan eigenlijk ook nog eens in een doorzichtige, afsluitbare zak van een liter
groot.
Verder: alles wat vloeibaar of smeerbaar is valt onder vloeistoffen èn
de verpakking daarvan mag niet groter zijn dan 100 milliliter. Flesjes water of blikjes of
pakjes drinken zijn dus te groot. Shampoo, deodorant, crèmes en andere toiletartikelen
vaak ook. Doe in principe toiletspullen en drinken (flesjes water ook) dus in de check-in
bagage. Lege flesjes mogen altijd mee. Dit om te voorkomen dat de beveiliging iets zal
moeten weggooien.
Voor vloeibare of smeerbare medicijnen, moet de betreffende leerling zorgen voor een
begeleidende brief of liever dat er een etiket op het medicijn zit. Hoestsiroop in flesje van
een drogist, groter dan 100 ml, mag niet mee. Een flesje hoestsiroop groter dan 100 ml
met een sticker van een apotheek wel.
TENSLOTTE: ER KOMT NOG EEN VERVOLG BIJEENKOMST BEGELEIDERS EN
ROMEGANGERS:
Wij hebben ontzettend ons best gedaan om een leuk en afwisselend programma voor
jullie te maken. Jullie gaan vliegen, met de metro, fietsen, heel veel door deze mooie
oude stad lopen, dan zie je het meest hiervan, naar musea, het oude Rome ontdekken,
pizza bakken, etc. Zie het voorlopig programma, aan deze brief toegevoegd.
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Het lijkt ons leuk om elkaar voor we vertrekken nog een keer te ontmoeten en de laatste
gegevens uit te wisselen voordat we op reis gaan, nog even wat laatste belangrijke zaken
met jullie doornemen en nog eventuele vragen van jullie beantwoorden.
Zet daarom de volgende datum in je agenda:
WOENSDAG 1 NOVEMBER 2E BIJEENKOMST ROME
LOKAAL 002
GROTE PAUZE 12.20-12.45 UUR
CIAO TUTTI
Karin Kolenberg, Marlou Lutkemeijer, Fethi Gözegir en Beer Moolhuijsen

VOORLOPIG PROGRAMMA ROME 2017
Maandag 6 november
05.00 uur : Verzamelen op Schiphol (Meeting Point) / inchecken op de luchthaven
07.00 uur : Vertrek vliegtuig (Vueling VY 6291)
09.25 uur : Aankomst op vliegveld Roma Fiumicino
10.30 uur : Check in Roma Scout Center
12.00 uur : Metro LINEA B richting LAURENTINA: BOLOGNA-COLOSSEO (5 haltes)
Wandeling door Rome ter kennismaking
Naar de bruisende wijk TRASTEVERE, via bruggetjes Tibereiland
Wandeling EXCURSIE TRASTEVERE 3 uur (2,7 km); zie Reader!
19.00 uur

: Diner:
Ristorante Ivo a Trastevere
Via di San Francesco a Ripa 158
Roma
Teruglopen naar het Colosseum; via de bruggetjes Tibereiland
Terug met Metro LINEA B richting REBIBBIA COLOSSEO – BOLOGNA (5

haltes)
Welterusten!
Dinsdag 7 november
8.00 uur
9.00 uur
een
9.30 uur

: Ontbijt
: In geval van picknick (weersafhankelijk): Koop met je groep lekkers voor
picknick. Vervalt de picknick, dan iets vroeger vertrek met de metro
: Metro LINEA B richting LAURENTINA: BOLOGNA-COLOSSEO (5 haltes)

10.00 uur : Bezoek aan FORUM ROMANUM, PALATINO EN COLOSSEUM
12.20 uur! : LET OP: strikte entreetijd COLOSSEUM: 12.20 = aanwezig 11.50!;
dit ligt vast!
KOM OP TIJD!
(hier proberen wij nog wat in te schuiven maar dit is waarschijnlijk niet
mogelijk)
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Wandeling EXCURSIE FORUM ROMANUM; aan de hand van
routebeschrijving;
zie Reader!
Mogelijk vervolg: Wandeling EXCURSIE PALATIJN; aan de hand
van routebeschrijving; zie Reader!
Vroege of late PICKNICK (voor of na bezoek Colosseum)
Of, bij slecht weer: LUNCH ZELFSTANDIG HALEN mogelijk in de wijk
Monti,
Piazza Madonna dei Monti; vlakbij het Colosseum
14.00 uur

: Verzamelen bij de uitgang Colosseum

14.30 uur

: FIETSTOCHT door Rome onder leiding van gidsen en docenten
‘Onbekend Rome’:

Celioheuvel, Colosseum, CircusMaximus, Aventijnheuvel, Sinaasappeltuin, Tibereiland, Tr
asteverePonte Sisto, Campo de’ Fiori, Piazza Farnese, Piazza
Navona, Pantheon, Joodse “Ghetto”, Theater van Marcellus, Het Capitolijn, Forum
Romanum.
Fietswinkel Topbike rental
Via Labicana 49
Roma
18.00 uur
haltes)

: Terug met Metro LINEA B richting REBIBBIA COLOSSEO – BOLOGNA (5

20.15 uur

: Diner in de buurt van het Scout Center:
Ristorante ALLA LANTERNA Via Padova 2
Roma

Welterusten!
Woensdag 8 november
8.00 uur
9.00 uur
een
9.30 uur
haltes)
10.00 uur
de
12.30 uur
13.00 uur
Esculapio

: Ontbijt
: In geval van picknick (weerafhankelijk): Koop met je groep lekkers voor
picknick in park Villa Borghese!
: Metro LINEA B richting LAURENTINA BOLOGNA – overstap TERMINI (3
op LINEA A richting BATTISTINA – REPUBLICA (1 halte)
: Wandeling: EXCURSIE BAROKTOCHT 3 uur (2,4 km); aan de hand van
routebeschrijving zie Reader!
: Na de Baroktocht lopen we naar de Spaanse trappen om vandaar
Park Villa Borghese in te gaan.
: Of PICKNICK mogelijk bij meertje met eiland en tempel: Tempio di
Of LUNCH ZELFSTANDIG HALEN in de buurt van de Spaanse Trappen,

en tijd
voor souvenirs. We spreken dan af waar en wanneer we met z’n allen
verzamelen op de Spaanse Trappen om daarna het Park in te gaan voor
een bezoek aan Galleria Borghese; strikte entreetijd 17.00 uur!
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Programma na de picknick/ lunch:
Mogelijk een bezoek aan GALLERIA NAZIONALE D’ARTE MODERNA, Museum
voor Moderne kunst
Vertoeven in het park: Voor routebeschrijvingen in het park; zie Reader:
EXCURSIE ROME IN HET GROEN
17.00 uur! : GALLERIA BORGHESE, een mooi vervolg op de Baroktocht!
Zie Reader EXCURSIE ROME IN HET GROEN!
LET OP: strikte entreetijd = 17.00 uur! KOM OP TIJD!
19.00 uur : We nemen, iedereen met zijn groep de bus terug: Bus 495
Instappen op de VIALE S. PAULO DEL BRASILE even voor PIAZZA BRASILE
(de weg door park Villa Borghese, haaks op Viale del Museo Borghese)
Uitstappen op de VIA CATANA (vlak bij via Padova/restaurant Alla Laterna)
20.30 uur

: Diner in de buurt van het Scout Center:
Ristorante ALLA LANTERNA Via Padova 2
Roma
Welterusten; morgen vroeg op!

Donderdag 9 november
7.00 uur
8.00 uur

: Vroeg op en vroeg ontbijt
: Metro LINEA B richting LAURENTINA BOLOGNA - overstap op TERMINI(3 haltes) op LINEA A richting BATTISTINI OTTAVIANO/ S. PIETRO/

MUSEI
VATICANI (6 haltes)
8.30 uur
: Bezoek aan HET SINT PIETERSPLEIN, het beklimmen van de KOEPEL
en DE SINT PIETERBASILIEK;
Zie EXCURSIE DE SINTPIETER BASILIEK in de Reader!
13.00 uur

: Lunch zelfstandig halen buiten de muren van het Vaticaan

14.30 uur! : Bezoek aan DE VATICAANSE MUSEA: de Sixtijnse Kapel, …
LET OP: strikte entreetijd = 14.30! KOM OP TIJD!
Daarna lopen we met de groep langs het mausoleum van Hadrianus/
Engelenburcht, over de Ponte S. Angelo naar het centrum aan de
overkant van
de Tiber waar we o.a. Het Pantheon en Piazza Navona bezichtigen
Daarna programma vrij (eventueel mogelijkheid tot winkelen en
souvenirs)
19.15 uur

: Diner op eigen gelegenheid i.o.

20.30 uur
filosoof

: Wij ontmoeten elkaar weer op CAMPO DE’ FIORI bij het beeld van de
Giordano Bruna, op het midden van het plein

21.00 uur

: Laatste avond: Uitgaansavond
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Er zijn




een aantal plekjes waar het leuk vertoeven is voor jongelui:
Campo de’ Fiori,
Trastevere,
Piazza Santa Maria Liberatrice in Testaccio; met rondom Monte Testaccio trendy
uitgaansgelegenheden; maar dit mogelijk voor een mogelijk volgend bezoek aan
Rome. Een muntje in de Fontana di Trevi gegooid?
 Piazza Madonna dei Monti in de wijk Monti, misschien wel de hipste wijk van
Rome, waar het gewoon altijd leuk is met kraampjes, steekjes, kleine boetiekjes
en pleintjes, vlakbij het Colosseum
 En vlakbij onze verblijfplaats is er nog: La Limonaia, Mozartcafe en Pizza Bologna

Wat we precies gaan doen bekijken we dan!
23.00 uur

: Met Metro LINEA B richting REBIBBIA COLOSSEO – BOLOGNA (5 haltes)
Welterusten!

Vrijdag 10 november
8.00 uur
10.30 uur

: Ontbijt, uitchecken en vertrek met bus uit het hotel (met alle bagage)
: Vertrek bus naar de Catacomben/ Via Appia

11.00 uur

: CATACOMBEN/ VIA APPIA

13.00 uur

: Workshop PIZZABAKKEN in Trastevere in:
Pizzeria l’Antico Casale La Carovana
Viale di Vigna Pia 33
Roma
Lunch aldaar

15.25
16.25
18.25
21.05

:
:
:
:

uur
uur
uur
uur

Vertrek met de bus naar vliegveld Rome Fiumicino
Inchecken op de luchthaven
Vertrek vlucht naar Amsterdam (Vueling VY 6294)
Aankomst op Schiphol
Welterusten!
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WERKWEEK H4/A4 Rome
Om de werkweek naar Rome goed te laten verlopen, hebben we enkele gegevens van je
nodig. Het is belangrijk, dat je het onderstaande formulier duidelijk en volledig invult.
PERSOONLIJKE GEGEVENS
NAAM:……………………………………………………………………………….KLAS:……………………………………………
TELEFOON
Ouders/verzorgers: ………………………………………………………………………………………………………………..
Het nummer van je eigen mobiele telefoon, erg handig en veilig!
MOBIEL (eigen nummer): ……………………………………………………………………………………………………..
E-mail adres: ……………………………………………schoolmail:………………………………………………………….
MEDISCHE GEGEVENS
Is er sprake van een aandoening waarvan de begeleiders op de hoogte moeten zijn?
(Bijv. Hyperventilatie, allergie, suikerziekte, epilepsie etc.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gebruik je hiervoor medicijnen? Zo ja, welke? …………………………………………………………………….
VEGETARIER: JA

/

NEE

(omcirkel wat van toepassing is)

Zijn er bepaalde dingen die je niet mag eten? (bijv. op grond van je levensovertuiging)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IK WIL GRAAG OP DE KAMER MET: (we doen ons best, het is geen garantie!)
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
En eventueel ook met:
2. ……………………………………………………………………3.…………………………………………………………………….
Graag bij dit formulier meeleveren:
KOPIE LEGITIMATIEBEWIJS (IDENTITEITSKAART/PASPOORT) +
KOPIE ZORGVERZEKERINGPASJE (PASJE OOK ZELF MEENEMEN!).
Handtekening ouder(s)/verzorger(s): ………………………………………………………………………………….
Graag inleveren uiterlijk: vrijdag 29 september a.s.!!
Waar?

Bij Karin Kolenberg in lokaal 0.02
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