Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen in
2HVTa, 2VTa en L2HVTa

Datum : 12 april 2022
Ref.nr. : 03.60/tto/klas 2-cambridge-vrs/geu
Betreft : Cambridge reis

Geachte ouder/verzorger,
Graag willen wij u in deze brief kort informeren over de Cambridge reis die van
maandag 16 mei tot en met vrijdag 20 mei 2022 plaats zal vinden.
Uitgebreide informatie kunt u krijgen op de digitale informatieavond op aanstaande
dinsdag 19 april om 19.30 uur in Teams.
Aankomende week krijgt u hier een uitnodiging voor via de mail. Daarnaast ontvangt
uw zoon/dochter voor de meivakantie een programmaboekje met extra informatie.
Momenteel zijn er geen extra reisbeperkingen gerelateerd aan corona en we
verwachten dat dit in mei onveranderd zal zijn.
Aan deze reis zitten kosten verbonden, t.w. € 310,–1.
U ontvangt binnenkort, via ons betalingssysteem WIS Collect een e-mail met het
verzoek deze kosten te voldoen. U kunt hierop reageren t/m 30 april 2022.
Bij de prijs zijn alle kosten inbegrepen. Dit betreft alle kosten voor de bus en bootreis,
verblijf, maaltijden, begeleiding en entree van musea.
De leerlingen hebben alleen geld nodig voor uitgaven van persoonlijke aard, zoals
snacks of een souvenir voor het thuisfront. Een eventuele annuleringsverzekering is
wel op eigen kosten.
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Om het programma op deze wijze vorm en diepgang te geven, hebben we een bijdrage van u als ouder
nodig voor deze reis. In het geval u het bedrag in twee termijnen wilt betalen dan is dit uiteraard mogelijk.
U kunt dan een mailtje sturen naar finadm@rsgslingerboslevant.nl.
Het niet betalen van de bijdrage mag en kan wettelijk gezien niet leiden tot uitsluiting van uw zoon/dochter.
De gevraagde ouderbijdrage proberen we echter zo laag mogelijk te houden en we nemen hierbij dan ook
geen marge op voor ouders die de bijdrage niet voldoen. De gevraagde bijdrage wordt dus in zijn geheel
ingezet voor de te maken kosten en de reis is alleen kostendekkend als alle ouders de bijdrage voldoen. In
het geval we te maken krijgen met een situatie waarin we de reis niet meer tegen de gevraagde bijdrage
kunnen aanbieden, nemen we contact met u op over mogelijke aanpassingen in het programma en/of
annulering van de reis.

Reisdocumenten
Nu het Verenigd Koninkrijk geen deel meer uitmaakt van de Europese Unie, betekent
dit dat iedereen voor de reis naar Cambridge een geldig paspoort moet hebben. De
aanvraag van een paspoort duurt doorgaans maximaal 4 weken, maar duurt
momenteel om diverse redenen in veel gemeentes langer. Mocht uw zoon/dochter nog
geen paspoort hebben aangevraagd gelieve dit zo spoedig mogelijk te doen.
Wellicht ten overvloede willen we u nog wijzen op een bepaling met betrekking tot het
meenemen van medicijnen. Sommige medicijnen (o.a. voor ADHD) vallen onder de
Opiumwet en mogen niet zomaar worden meegenomen naar het buitenland.
Zij moeten een zogenaamde Schengenverklaring bij zich hebben, te verkrijgen via het
CAK (centraal administratie kantoor). Huisarts en CAK moeten het formulier van een
stempel voorzien. De procedure kost ongeveer twee weken, dus wilt u hier op tijd aan
denken?
Mocht u vóór de informatieavond vragen en/of opmerkingen hebben, gelieve contact
op te nemen met de mentor.
Mede namens de mentoren van klas 2,
Met vriendelijke groet,

Jannie de Vries
Zelda Maclear
Programmamanagers Tweetalig Onderwijs

