Aan de ouder(s) verzorger(s) van de
leerlingen in 1LHVTa, 1HVTa en 1VTa
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Beste ouder/verzorger,
In deze brief willen we u graag informeren over de huidige reisplannen in 1tto.
Doorgaans gaan leerlingen in het tweetalig onderwijs elk jaar op reis met als doel de
onderdompeling in de Engelse taal versterken, het ervaren van een andere cultuur,
persoonsontwikkeling en het versterken van de positieve groepssfeer. Daarnaast is het
natuurlijk simpelweg heel erg leuk.
We merken dat het wel of niet doorgaan van de reis naar Newcastle leeft onder
leerlingen. De coronapandemie maakt het reizen naar het Verenigd Koninkrijk echter
een stuk ingewikkelder dan normaal. We weten niet hoe de situatie zich verder gaat
ontwikkelen en er zijn veel vragen, maar weinig antwoorden. De ambitie is om de
reizen voor het tweetalig onderwijs door te laten gaan, mits dit realistisch en haalbaar
is. Het is voor ons essentieel dat we veilig en verantwoord kunnen reizen, maar willen
niet bij voorbaat uitsluiten dat we later dit jaar naar Engeland kunnen.
Om deze reden zijn we wel bezig met de voorbereidingen voor de Newcastle reis voor
1tto. Dit betekent dat het hostel geboekt is en ook de overtocht met de boot
gereserveerd is. De komende maanden zal er ook tijdens de mentorlessen tijd besteed
worden aan de voorbereidingen voor de reis en zullen er tijdens andere lessen
mogelijk referenties gemaakt worden aan Newcastle reis in het vooruitzicht.
De reis
In de week van maandag 4 t/m vrijdag 8 april staat de reis van Newcastle upon Tyne
gepland. We hopen op maandag te vertrekken met de boot vanaf IJmuiden naar
Newcastle en op de boot overnachten; al een hele ervaring an sich. De volgende
ochtend komen wij aan in Newcastle en zullen we de stad ontdekken, in gesprek gaan
met locals en veel meer. We overnachten vervolgens in een hostel in de stad zodat we
ook nog typisch Brits kunnen ontbijten en een dag de musea in de stad kunnen
bekijken. Aan het eind van de woensdag zullen we weer aan boord gaan om te
overnachten op de boot en vrijdagochtend weer thuis te komen. Het zal moeten blijken
in hoeverre we vast kunnen houden aan ons reguliere programma of dat het
programma aangepast moet worden aan eventuele maatregelen. Er is genoeg te doen
in de buurt, dus ook dan zullen er mooie alternatieven gevonden worden.

We zullen vlak voordat de reis plaatsvindt besluiten of de reis daadwerkelijk doorgang
kan vinden, afhankelijk van de dan geldende maatregelen in Nederland en het
Verenigd Koninkrijk.

Geldige reisdocumenten
Nu het Verenigd Koninkrijk geen onderdeel meer uitmaakt van de Europese Unie,
betekent dit dat iedereen voor de reis naar Newcastle een geldig paspoort moet
hebben. We realiseren ons dat niet alle leerlingen een paspoort hebben, maar hopen
deze ook in klas 2 te gebruiken voor de reis naar Cambridge. De aanvraag van een
paspoort duurt maximaal 4 weken. Wij zullen zes weken voor vertrek een update
geven van de stand van zaken.
Indien uw zoon of dochter niet beschikt over een Nederlands paspoort of
identiteitskaart, verzoeken wij u direct contact met de mentor op te nemen. Wij moeten
op dat moment namelijk een visumprocedure starten om uw zoon/dochter mee te
mogen nemen buiten de grenzen van de Europese Unie.
Mogelijk zijn er te zijner tijd extra reisdocumenten nodig in verband met Corona. Mocht
dat het geval zijn, zullen we u hierover later berichten.

Met vriendelijke groet mede namens de mentoren van 1tto,
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