Aan de ouders/verzorgers van onze
3e-jaars leerlingen en aan de leerlingen

Datum: 28 november 2017

|

Kenmerk: 2017291

|

Onderwerp: Berlijn

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Vorig jaar zijn wij met de leerlingen van leerjaar 3 naar Berlijn geweest. Deze studiereis maakte deel uit van het
Berlijnproject. Onze school heeft dit project ingezonden en de Limburgse onderwijsprijs gewonnen.
https://www.youtube.com/watch?v=70vlRTD19zI

Ook dit jaar gaan we weer naar Berlijn.
Duits is een verplicht vak voor de onderbouw en voor alle leerlingen in het derde leerjaar. Duits als buurtaal zal de
leerlingen meer kansen bieden op de arbeidsmarkt in onze Euregio.
Daarom geven wij onze leerlingen de mogelijkheid om zich enkele dagen onder te dompelen in de Duitse taal en
cultuur. Behalve het educatieve programma op het gebied van cultuur en geschiedenis is er voldoende ruimte voor
ontspanning en vrije tijd.
Leerlingen die gedurende het schooljaar gedragsmatig hebben laten zien de verantwoordelijkheid voor een
buitenlandse reis niet aan te kunnen, worden uitgesloten van deelname.
Deze reis gaat plaatsvinden van 6 t/m 9 juni 2018. We reizen per bus. In Berlijn vinden excursies per bus, metro
of te voet plaats.
Dit 4-daagse reisje, inclusief vervoer, 3 overnachtingen met ontbijt kunnen wij aanbieden voor de prijs van
€225,- p.p.! Lunch, diner e.a. versnaperingen zijn niet in de prijs inbegrepen. Zorg dus voor voldoende zakgeld.
Het bedrag kunt u in 1 keer of in 3 termijnen betalen via ons digitaal betalingssysteem WIS Collect. U krijgt na de
aanmelding hierover bericht via mail.
Iedereen heeft een geldige identiteitskaart of Nederlands paspoort nodig. Leerlingen met 2 paspoorten dienen
dus het Nederlandse paspoort mee te nemen! De school sluit voor de leerlingen een reisverzekering af. Als een
annuleringsverzekering gewenst is, dient u er zelf voor te zorgen.
Verdere info volgt te zijner tijd. Voor nu al dringende vragen kunt u zich wenden tot een van ondergetekenden.
Ga je mee of niet? Vul altijd de strook (zie bladzijde 2), ondertekend door ouders, in en lever deze vóór
maandag 18 december bij de balie in. Mocht je niet meegaan dan is er een aangepast schoolprogramma.
Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij,
Met vriendelijke groet,
Mevrouw T. van Laer,
de heer B. Geurts



Ja! Ik wil mee naar Berlijn.



Nein! Ik ga niet mee naar Berlijn.

Naam leerling: …………………………………………………………………………………………………………………..
Klas:………………………………………………………………………………………………………………………………
Naam ouder/verzorger:…………………………………………………………………………………………………………
Handtekening ouders: ………………………………………………………………………………………………………….

