
I am going to Kent and I will pack the following 
VLC Kent School trip November 2016 

 
 A bit of happiness. 
 A small present for your host family. 
 A valid passport / identity card in your hand luggage on the coach (it will be 

impossible to get things from the luggage compartment during the trip). 

 Your health insurance card.  
 Your travel insurance papers (school has not arranged a group travel insurance). 

 Medicines/medication, (medical passport or a written doctor’s approval, if 
required). 

 Packed lunch and drinks for the journey to GB.  

 Camera. 
 Pen and paper, for your travel log. 
 Dictionary Dutch English/ An English book to read. 
 Adapter plug, for your mobile phone and blow dryer.  
 Pocket money for souvenirs. 

 We would like you to speak English in England. 
 Towels (bed linen is not necessary). 
 We will leave November 7, at 8.30, make sure you’ll be at school at 8.   

 
Assignments and further information will be given to you during the trip. 

 
Ik ga naar Kent en ik neem mee 

 
 Een goed humeur. 

 Een aardigheidje voor je gastouders! 
 Een geldig(e) paspoort / identiteitskaart in je handbagage in de bus (je kan 

onderweg niet in de bagageruimte). 

 Een bewijs van je ziektekostenverzekering. 
 Document van je reisverzekering (de school heeft geen reisverzekering 

afgesloten). 

 Medicijnen als je die gebruikt, plus verklaring indien nodig. 
 Lunchpakket en drinken voor de heenreis. 
 Fototoestel! 
 Pen en papier voor je reisverslag. 

 Woordenboek Engels Nederlands/Een Engels leesboek 
 Een wereldstekker voor het opladen van je telefoon, 

of het gebruik van een föhn. 

 Zakgeld voor souvenirs. 
 We willen graag dat je Engels spreekt in Engeland. 
 Handdoek(en) (beddengoed is niet nodig).  
 We vertrekken 7 november om 8.30 uur zorg dat je er om 8.00 uur bent 

   
 

Opdrachten en verdere informatie krijg je tijdens de reis. 


