Aan de ouder(s)/verzorger(s)
van de leerlingen uit klas (L)3HVTa en 3VTa

Datum : 9 mei 2022
Ref.nr. : 02.60/vwo/reizen-uitw./Italië/wou
Betreft : Buitenlandse reis klas 3 tto

Geachte ouder/verzorger,
Via deze brief willen we u graag informeren over de reisplannen in 3tto.
Eerder dit jaar hebben we u op de hoogte gesteld van de voorgenomen reisplannen
naar Italië. Wij zijn verheugd u te kunnen informeren dat de reis doorgaat van
maandag 27 juni tot en met vrijdag 1 juli.
PROGRAMMA
Maandag:
02.30 uur
03.00 uur
13.30 uur
Dinsdag:
08.00 uur
14.00 uur
14.00 uur tot
21.00 uur
22.00 uur
Woensdag:
09.00 uur
13.00 uur
15.00 uur

Vertrek vanaf sportcomplex de Horst in Zeewolde. De leerlingen nemen
zelf proviand mee voor het ontbijt en de lunch.
Vertrek vanaf de Unitas Sportvelden in Harderwijk. De leerlingen nemen
zelf proviand mee voor het ontbijt en de lunch.
Aankomst in Innsbruck hostel met een middag- en avondprogramma.

Vertrek vanuit het hostel.
Aankomst Venetië.
Programma in Venetië en vrije tijd incl. diner.
Aankomst hostel in Camposampiero, avondprogramma.

Vertrek vanuit het hostel richting Verona, met daar een programma.
Vertrek vanuit Verona naar Camposampiero.
Leerlingen van de Italiaanse school Newton-Pertini komen bij ons in het
klooster waar wij twee nachten zullen verblijven. Middag en avondprogramma.

Donderdag:
08.30 uur
Vertrek vanuit het hostel richting Padua, met daar een programma.
14.00 uur
Vertrek naar een waterpark.
Vrijdag:
08.00 uur
01.00 uur

Vertrek vanuit Camposampiero naar Harderwijk.
Aankomst Harderwijk.

Covid (https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/italie)
Om Italië binnen te komen is het verplicht om of een vaccinatie- of herstelbewijs te
hebben dat niet ouder is dan 6 maanden of een negatief testbewijs.
We zullen deze bewijzen bij het instappen van de bus controleren. Wat fijn dat alles zo
versoepeld is dat iedereen mee kan! In Italië zelf hoeven geen bewijzen meer
overhandigd te worden, wel moeten er af en toe nog mondkapjes gedragen worden.
Kosten
De kosten voor deze reis naar Italië bedragen € 375,Binnenkort ontvangt u via ons betalingssysteem WIS Collect een e-mail met het
verzoek deze kosten te voldoen. U kunt hierop reageren t/m dinsdag 31 mei 2022.
Wanneer u het bedrag in twee termijnen wilt betalen, kunt u daarvoor 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 zo laag mogelijk te
houden en daarom nemen we geen marge op voor ouders die de bijdrage niet
voldoen. De 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 voor genoemd bedrag
kunnen aanbieden, nemen we contact met u op over mogelijke aanpassingen in het
programma en/of annulering van de reis.

Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren 3tto.
Yavanna Wagenaar
Jannie de Vries

Coördinator internationalisering en wereldklas
Programmamanager tweetalig onderwijs

