Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van en
aan de deelnemers aan de Andalusië-reis

Mijdrecht, 3 oktober 2017
Betreft: Andalusië-reis; ons kenmerk 20171003-366
Geachte heer, mevrouw, beste leerling,
Nog een paar weken en dan vertrekken we met 40 leerlingen naar Andalucía! In deze
brief vindt u informatie over onze zeven dagen in Spanje.
De leerlingen verblijven in 4 verschillende hostels, afhankelijk van waar wij die dag onze
activiteiten hebben. De leerlingen ontvangen een programma voor de thuisblijvers, waar
alle adressen op vermeld staan. In elk hostel krijgen de leerlingen elke dag ontbijt. Op 1
dag dineren de leerlingen op eigen gelegenheid en tijdens de andere dagen eten we
gezamenlijk in de buurt van de hostelaccommodaties. Lunchen doen we elke dag op
locatie, behalve op maandag, dan is de lunch inbegrepen in een activiteit. Alle maaltijden
zijn bij de prijs inbegrepen. Voor de lunch geldt dat de leerlingen elke dag een
vergoeding van € 5,00 ontvangen en voor de avond dat zij op eigen gelegenheid mogen
dineren, ontvangen zij € 10,00. Het staat eenieder vrij om met eigen middelen het
budget te verruimen.
Het programma van de reis zal op de website worden gezet. Ook krijgen de leerlingen
een programmaboekje. Elke leerling krijgt tijdens de reis een aantal opdrachten, het is
immers een ‘werkweek’. In het opdrachtenboekje staat aan welke eisen moet worden
voldaan.
Het vertrek is gepland op zaterdag 4 november om 16.30 uur. Leerlingen worden
UITERLIJK om 14.00 uur op Schiphol verwacht. De verzamelplaats is bij de ingang
van terminal 3. Als u uw zoon of dochter wil uitzwaaien, parkeer dan uw auto in één van
de parkeergarages. Let erop dat sinds 1 oktober het parkeerbeleid op Schiphol drastisch
is veranderd.
De vluchten worden uitgevoerd op de heenreis met Transavia en op de terugreis met
Vueling. Je mag aan boord van het vliegtuig 1 stuk handbagage per persoon meenemen
met een maximumgewicht van 10 kg en maximum afmetingen van 55x40x20 cm. Elke
passagier mag 1 stuk ruimbagage meenemen met een maximumgewicht van 23 kg.
Zorg ervoor dat je je ID/paspoort bij de hand hebt. Het inchecken van de bagage en de
personen doen we als groep. Ter plaatse worden de instapkaarten uitgereikt.
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Voor de heenreis moeten leerlingen eten en een LEEG flesje meenemen. Na de douane
kan deze gevuld worden met water. Eventueel kan in het vliegtuig een snack worden
gekocht. Hiervoor dient de leerling dan zelf geld mee te nemen. En denk ook aan iets te
lezen, muziek, puzzelen, etc. Neem oortjes of een koptelefoon mee. We zijn best lang
onderweg.
NB
Om het Alhambra te mogen bezoeken, is het noodzakelijk dat ELKE leerling zijn
schoolpas bij zich heeft én zijn ID bewijs. Denk er dus ook aan om de schoolpas in de
handtas mee te nemen!
De school heeft geen reisverzekering afgesloten, dit moet u zelf verzorgen. Geef uw zoon
of dochter ook het pasje mee van de zorgverzekering. We raden u aan om een
annuleringsverzekering af te sluiten.
Mocht er sprake zijn van medicijngebruik, is het altijd handig om mee te hebben voor de
vlucht: Engelstalig recept op naam en/of Europees medisch paspoort. Zeker in het geval
er bijzondere medicijnen bijzitten die mogelijk op een verboden lijst staan.
Het kan zijn dat u gedurende de schoolreis contact moet opnemen met uw zoon of
dochter. Overdag kunt u bellen naar het VLC: 0297-283459. Voor noodgevallen kunt u
bellen met de hoofdbegeleider in Spanje, mevrouw Chaigneau: 0031646264368.
Denk aan geschikte kleding en schoenen; er wordt best wat gewandeld. In de hostels
heb je alleen handdoeken nodig, en natuurlijk persoonlijke verzorgingsspullen.
Ten slotte komen we op vrijdag 10 november rond 14.45 uur weer terug op Schiphol.
Mocht u na het lezen van deze brief nog vragen hebben, stuur dan een bericht aan
mevrouw Chaigneau: cha@hetvlc.nl
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College

namens de reisleiding,
mw. I. de Bock, mw. M. van Roosendaal,
dhr. W. Visser en mw. Y. Chaigneau
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