Amsterdam, 5 maart 2018
Betreft: reis Fast Lane English
Geachte ouders,
Zoals u wellicht van uw zoon of dochter heeft gehoord, gaan wij van 27 tot 30 maart met
de FLE-groep naar Engeland. Wij zullen op 27 maart om 6.45 uur verzamelen bij de
school en op 30 maart zijn we om ongeveer 9.00 uur weer in Amsterdam. Het
programma is bijgevoegd. Wij zullen verblijven in de YMCA Bath. Helaas was het niet
mogelijk om in gastgezinnen te verblijven, omdat de reistijd daarvoor te kort is.
De leerlingen zullen van hun begeleiders geld krijgen voor hun maaltijden. Het is de
bedoeling dat zij met hun groepje uit eten gaan. Voor het avondeten op dinsdag,
woensdag en donderdag krijgen ze 10 pond, voor de lunch op woensdag en donderdag
5 pond. Van dit geld moet het mogelijk zijn om eenvoudig te eten. We gaan er vanuit dat
de leerlingen voor dinsdag zelf een lunch meenemen.
U hoeft uw zoon of dochter dus niet veel geld mee te geven; alleen voor een eventueel
souvenir of voor wat extra eten of drinken.
De begeleiding van de reis zal gebeuren door de heren Koster en Hensen en de dames
Nollen, Franken en Spruitenburg.
Het is belangrijk om een geldig reisdocument te hebben. Een verlopen document wordt
niet geaccepteerd. Graag ontvangen wij van iedere leerling zo spoedig mogelijk een
kopie van hun reisdocument. Dit is niet ter vervanging van het echte document, zij
moeten nog steeds het echte document meenemen!!!
Verder gaan we er vanuit dat de leerlingen hun mobiele telefoon bij zich hebben en pen
en papier voor het maken van de opdrachten ter plaatse.
Mocht u nog vragen hebben, kunt u die richten tot de docent Fast Lane English van uw
zoon of dochter.
Vriendelijke groet,
Roos Franken
Reggi Hensen
Gerard Koster
Hedwig Nollen
Marah Spruitenburg
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