Amsterdam, 11 april 2018
Aan de ouders, verzorgers en leerlingen uit de vierde klas die naar Berlijn gaan

Geachte heer, mevrouw, beste leerling,
Bijna is het dan zo ver: de vierdaagse reis naar Berlijn. In deze brief vindt u de
laatste informatie met betrekking tot deze reis.
Hierbij willen wij ook onder uw aandacht brengen dat iedere leerling tijdens de reis nog
50 euro ontvangt voor de bekostiging van lunches en avondeten.
Begeleiders: Annemieke de Bruin, Chiara Tissen, Paul Bos, Raiko Schramm, Niels Ran
en Anna Vermeiden.
Vertrek: maandag 23 april 8.00 uur (aanwezig zijn om 7.45 uur) vanaf de
parkeerplaats voor school aan de Wibautstraat. Wij verzoeken u dringend niet uw
auto te parkeren op deze parkeerplaats!
Terugkeer: in de nacht van donderdag 26 april op vrijdag 27 april rond 01.00 uur. Wij
laten de leerlingen op de terugweg vanuit de bus bellen om de precieze aankomsttijd
door te geven.
Verblijf: Pfefferbett Hostel Berlin, Christinenstraße 18-19, D-10119 Berlin,
tel. 00493093935858.
Telefoon voor noodgevallen: Annemieke de Bruin
Anna Vermeiden

0031613331722
0031623811956

Meenemen als basis:
- lunchpakket voor de heenreis en de eerste avond voor het wandelen
- regenkleding
- handdoek (beddengoed is daar aanwezig)
- zwemkleding
- goede wandelschoenen (we maken pittige wandelingen)
- geldig paspoort of identiteitskaart
- schoolpas en CJP
- dagrugzak waarin de excursiegids formaat A4 past
- pen en papier (voor aantekeningen), potlood/etui voor schetsen,
onderlegger/elastomap
- fotocamera (nodig voor opdrachten)
- evt. medicijnen e.d.
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-

zorg dat je je bagage labelt (met je naam erop)
mobiel met voldoende beltegoed en oplader
dvd’s voor in de bus, boek/kaartspel/bal

Hierbij willen wij nogmaals onder de aandacht brengen dat de excursie een werkweek is
met een handelingsdeel dat naar behoren moet worden afgesloten. Niet naar behoren?
Dan volgen er vervangende opdrachten.
We gaan er vanuit dat een ieder een positieve bijdrage levert aan het welslagen van de
werkweek. Hierbij hebben wij een aantal regels opgesteld:





op de afgesproken tijd bij de bus of het hotel zijn,
geen alcohol en drugs in bezit hebben en/of gebruiken,
de aanwijzingen van de begeleiders opvolgen,
indien wij tijdens de excursie ongewenst gedrag constateren is er overleg met de
afdelingsleider en een mogelijke consequentie kan zijn dat de leerling opgehaald
moet worden uit Berlijn.

We zijn samen het visitekaartje van het Cygnus en we hebben er alle vertrouwen in dat
we een goede indruk zullen achterlaten. Het wordt een geweldige reis.
Mocht u behoefte hebben aan verdere inlichtingen, dan kunt u zich wenden tot een van
de begeleiders.
Met vriendelijke groet,
Annemieke de Bruin en Anna Vermeiden
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