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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen  

van klas mavo 3 in schooljaar 2014-2015 

 

 

 

 

 

Betreft: Buitenlandreis Engeland 2 september – 5 september  2014 

 

 

Vinkeveen, 14 juli 2014 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van klas mavo 3, 

 

Na de zomervakantie is het zover: op weg naar Engeland! In deze brief geven wij u de 

laatste inlichtingen en reisadviezen. Deze informatie is ook bedoeld voor uw zoon/dochter 

en is na te lezen op internet. 

 

1. Denk aan een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart. Niet vergeten die 

mee te nemen. 

2. Voor de begeleiding zorgen mijn collega’s mevr. R. Fengler, de heer H. Janssen en 

nog 5 collega’s die later bekend worden. 

3. Wat je mee moet nemen en welke activiteiten er plaats vinden, lees je in het 

informatieboekje. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze dit mee nemen. 

4. Voor de heenreis moet je een lunchpakket meenemen en ‘s avonds zelf eten 

kopen.  

5. Wat betreft zakgeld: wij denken dat 50 Pound voldoende is. Op woensdag en 

donderdag krijgen de leerlingen voor het avondeten een bijdrage. 

6. Dinsdagochtend 2 september vertrekt de bus om 07.00 uur uit Vinkeveen. Zorg 

dat je uiterlijk 06.45 uur aanwezig bent om in te laden en je ID te laten 

controleren. 

7. Ons adres in Engeland is: YHA Canterbury, 54 New Dover Road, Canterbury 

www.yha.org.uk/hostel/canterbury, tel: 0044 (0)845 371 9010. 

8. Contactadres voor thuis is: telefoon school 0297 – 261514. 

9. Aankomsttijd op school: vrijdag 5 september rond 11.30 uur.  

10. U moet zelf voor uw zoon/dochter zorgen voor een reisverzekering en eventueel 

een annuleringsverzekering. 

11. Mocht uw zoon/dochter medicijnen gebruiken, geef dit dan vooraf door aan de 

docenten. 

12. Nog enkele belangrijke huisregels: 

 het gebruik van alcoholische dranken is beslist niet toegestaan; 

 drugsgebruik is niet toegestaan; 

 roken is verboden in de bus, tijdens activiteiten en in het hostel; 

 ruim je afval op (bekertjes in de prullenbak, peuken in de asbak, etc.); 

 blijf bij elkaar en let op elkaar!; 

 boxen (geluid) meenemen mag niet, natuurlijk wel een mp3-speler met 

“oortjes”; 

 ook energiedrankjes mag je niet meenemen; 

 de begeleiders van het VLC bepalen wat wel en wat niet is toegestaan; 

 laat waardevolle spullen zo veel mogelijk thuis. Er zijn geen kluisjes. 
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Wij gaan ervan uit dat iedereen zich sportief zal gedragen. De buitenlandreis zal dan 

zeker slagen. 

 

Wij hopen u op deze manier voldoende te hebben ingelicht. Mochten er toch nog vragen 

zijn, neem dan gerust contact op met school. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden  College 

 

 

 

 

Mede namens de begeleiders, 

 

mevrouw H.C. van Anken, 

teamleider 
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