Rotterdam, 14 september 2021
Betreft: Informatie Berlijn Reis mei 2021
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
Tijdens het maken van het schoolplan 2021-2022 hebben we een Berlijnreis in de agenda gezet voor
de klas 3 leerlingen. Deze reis staat gepland van 23 t/m 26 mei 2022.
Vanaf dit schooljaar zijn de schoolreisactiviteiten een verplicht onderdeel. Dit betekent dat wij met
alle 3e klas leerlingen Berlijn gaan bezoeken. We hebben een vol programma klaar staan die aansluit
bij de belevingswereld van de leerlingen, maar ook een hele mooie aansluiting heeft met het
examenprogramma CKV (Cultuur en Kunst Vorming).
Aan de reis zitten wel kosten verbonden. De kosten van de reis liggen op 285 euro. Hierin zitten de
busreis, de overnachtingen, alle maaltijden en alle excursies die wij daar zullen volgen. School is zich
ervan bewust dat dit best een behoorlijk bedrag is. Daarom heeft school besloten om 75 euro van de
kosten op zich te nemen en zo de reis aan kan bieden voor 210 euro.
Wij hopen hiermee de drempel aanzienlijk te hebben verlaagd. Daarnaast kunt u ook met school
afspraken maken wanneer u deze reis in termijnen zou willen betalen.
U begrijpt dat wij heel graag deze reiservaring willen uitvoeren. Dit kan alleen wanneer wij voor alle
leerlingen een betaling hebben ontvangen. Dit zou dus helaas kunnen beteken dat de reis uiteindelijk
niet door kan gaan. In dit geval krijgt u natuurlijk uw betaling teruggestort.
Wij vragen u dan ook vriendelijk om uw mailbox(spam) in de gaten te houden. Hierin krijgt u,
afhankelijk van de betalingstermijn, een nota binnen die zal moeten worden overgemaakt. Wij
vragen u vriendelijk om de gevraagde betalingen te voldoen.
Op het volgende blad vindt u een overzicht hoe de dagen van de Berlijnreis eruit zullen zien.
Daaronder hebben wij een antwoordstrook toegevoegd. Wilt u zo vriendelijk zijn om deze af te
knippen en het strookje aan uw zoon/dochter mee te geven?
Wij hopen dat het een onvergetelijke reis gaat worden en dat iedereen nog lang terug zal denken aan
Berlijn.
Wij hopen u alvast voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groeten,
Werkgroep Kampen & Reizen

Programma Berlijn 2021-2022
Maandag 23 mei 2022
We vertrekken ongeveer om 6:00 met de bus vanaf school naar Berlijn. Er is een toilet aanwezig in de
bus.
Het is de bedoeling dat leerlingen genoeg eten en drinken meenemen voor in de bus.
Rond 17:00 komen we aan bij de accommodatie. In de avond zullen we een stadswandeling gaan
maken.
Dinsdag 24 mei 2022
In de ochtend, na het ontbijt gaan wij een Street art tour en workshop volgen. Deze zal ongeveer 4
uur duren.
In de middag na de lunch gaan we richting het Sachsenhausen museum waar wij een rondleiding
krijgen van een Nederlandstalige gids.
In de avond staat er een spetterende discoavond op het programma.
Woensdag 25 mei 2022
Tijdens het ontbijt maken we zelf een lunchpakketje en gaan we naar het startpunt van de fietstour.
Onder leiding van Nederlandstalige gidsen maken wij kennis met de stad.
In de middag eten we ons lunchpakketje op. Daarna heb je vrije tijd in de stad.
Omstreeks 21:00 begint de terugreis naar Nederland.
Donderdag 26 mei 2022
In de ochtend, omstreeks 08:00 komen we aan bij school waar de reis (helaas) ten einde komt.
Antwoordstrookje
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ja, mijn zoon/dochter _______________________ uit klas _______ gaat mee op kamp naar Berlijn.
Wij (omcirkelen wat voor u van toepassing is) willen gebruik maken van de volgende
betalingstermijn:
Optie 1: in één keer € 210,Te voldoen in april 2022
Optie 2: In drie keer € 70,Te voldoen in november/februari/april
Antwoordstrookje
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nee, mijn zoon/dochter _______________________ uit klas _______ gaat niet mee op kamp naar
Berlijn.

