Retouradres: Foekje Dillemastraat 116, 1095 MK Amsterdam

Aan de ouders/verzorgers van:
Leerjaar 4

Datum

Betreft

14 november 2022

Culturele stedentrip Barcelona

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wij willen dit schooljaar met de 4e jaars leerlingen een mooie culturele stedentrip maken
naar Barcelona.
Deze 5-daagse vliegreis staat gepland van 6 tot en met 10 maart 2023 . De kosten voor
deze cultuurreis reis zijn € 300,-- per persoon. Daar is het volgende bij inbegrepen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De vlucht Amsterdam - Barcelona v.v. met Transavia
4 nachten logies en ontbijt
Toeristentoeslag
Transfer van vliegveld Barcelona naar hostel v.v.
4 dagen openbaar vervoer reizen
Samen een avond dineren
Diverse uitstapjes naar interessante gebieden in Barcelona (haven, strand, La
Sagrada Familia, fietstour etc.)
Begeleiding van docenten
Reisverzekering

Bij de prijs is niet inbegrepen:
•
•
•

Borg hostel (sleutel/kamer) kosten € 10,00
Excursie Parc Güell kosten ± € 10,00 entree (optioneel)
Excursie Camp Nou (stadion) kosten ± € 20,00 entree (optioneel)

De lunch, avondmaaltijden en alle drankjes zijn voor eigen rekening! Het is dus van
belang dat u uw kind voldoende leefgeld meegeeft voor deze reis.
Corona:
Er bestaat natuurlijk een kleine kans dat er nieuwe ontwikkelingen zijn op het gebied van
Corona. Wij zullen meebewegen met de Corona maatregelen die het RIVM stelt.
Daarnaast zijn we ook afhankelijk van de Corona regels die Spanje oplegt!
Bij het niet doorgaan van de reis zullen de kosten teruggestort worden.
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Wanneer een leerling positief test op Corona tijdens de reis naar Barcelona, nemen wij
direct contact op met ouders/verzorgers. In goed overleg maken we afspraken over hoe
de leerling de terugreis zal moeten maken en wat de financiële consequenties zullen zijn.
In geen geval zal een leerling aan zijn of haar lot worden overgelaten.
Thuisblijvers:
De leerlingen die niet mee willen gaan volgen gewoon de lessen op school. Er zal een
aangepast programma voor deze leerlingen gemaakt worden.
Informatiebijeenkomst:
Op donderdag 26 januari 2023 is er een informatiebijeenkomst voor de ouders en
leerlingen, waar wij u uitgebreid zullen informeren over het programma en er ook ruimte is
voor eventuele vragen en of belangrijke zaken die wij moeten weten over uw kind.
Procedure aanmelding:
De leerling kan zich aanmelden door onderstaande strook in te vullen en in te leveren bij
de administratie met een aanbetaling van €90,00 euro. De aanbetaling kan contant
(gepast) betaald worden of overgemaakt worden op rekeningnummer:
NL49 INGB 0655014918 t.n.v. Cburg College onder vermelding van: Barcelona en de
voor- en achternaam van uw zoon/dochter.
Met het tekenen van de antwoordstrook, gaat u de betalingsverplichting aan. De
aanbetaling van €90,00 moet uiterlijk 9 december zijn gedaan.
Het resterende bedrag van €210,00 moet voor 26 januari voldaan zijn.
Bij onvoldoende aanmeldingen wordt de reis geannuleerd en wordt het betaalde bedrag
teruggegeven.
Wilt u gebruik maken van een betalingsregeling, dan kunt u contact opnemen met mvr. I.
in het Veld.
Contactpersonen:
De contactpersonen voor eventuele vragen zijn:
mevr. K. Eeldert k.eeldert@cburgcollege.vova.nl
dhr. S. Leuhena s.leuhena@cburgcollege.vova.nl

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Mvg,

Dhr. S. Leuhena, docent Economie
Mevr. K. Eeldert, docent Engels
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Betreft: toestemming cultuurreis Barcelona
Amsterdam, november 2023
Geachte ouders/verzorgers,
In maart 2023 gaan wij met de leerlingen van de 4e klas naar Barcelona.
Wilt u zo vriendelijk zijn dit formulier volledig in te vullen en uiterlijk vrijdag 9 december
2022 aan uw kind mee te geven. U kunt de ‘aanbetaling voor deze cultuurreis’ van
€ 90,00 samen met het ‘toestemmingsformulier’ en een ‘kopie ID’ inleveren bij de
administratie of de mentor van uw leerling.
   

Hierbij geef ik toestemming dat mijn zoon/dochter meegaat naar Barcelona.
Voornaam

:

Achternaam :
Klas

:

Handtekening ouder(s):

Als u na ondertekening van dit toestemmingsformulier besluit dat uw kind niet meer meegaat,
worden de annuleringskosten van de luchtvaartmaatschappij en het hotel met u verrekent.
De aanbetaalde €90,00 wordt hierop in mindering gebracht.
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GEDRAGSCONTRACT BARCELONA 2023
De cultuurreis naar Barcelona moet het hoogtepunt worden van je schoolcarrière op het Cburg
College! De afsluiting van je schoolloopbaan van 4 jaar. Behalve een geweldige reis, is het
daarnaast ook een zware en vermoeiende reis – zowel voor jullie als voor de begeleiders die voor
jullie verantwoordelijk zijn. Om ervoor te zorgen dat de reis een mooie ervaring wordt voor alle
deelnemers, is het belangrijk om vooraf duidelijkheid te verschaffen over de belangrijkste
gedragsregels, zoals die hieronder staan. Wie ze niet naleeft, kan zichzelf maar ook de hele groep
in grote problemen brengen. Neem daarom de tekst nauwgezet door samen met je
ouders/verzorgers: iedereen weet dan precies waar hij of zij aan toe is.
• Leerlingen en begeleidende docenten dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een goede
sfeer en een goede gang van zaken tijdens de reis. Van alle deelnemers wordt een actieve
deelname aan het programma verwacht. Dit houdt onder andere in dat je altijd op tijd op de
afgesproken plek bent. Realiseer je verder dat je te gast bent: in Spanje, in de stad in het
algemeen en in het hostel in het bijzonder. Vertoon geen gedrag dat aanstootgevend is voor leden
van de groep, andere gasten, of voor de overige bevolking. De instructies van de begeleiders
moeten altijd opgevolgd worden.
• Alcoholgebruik wordt niet getolereerd. Huisregel van het hostel is dat er geen alcohol op de
kamers aangetroffen mag worden. Als dat wel het geval is, zal de hele kamer aangesproken
worden en zal de verantwoordelijke uit het hostel worden verwijderd.
• Op de kamers van het hostel mag niet gerookt worden.
• Het bezit of gebruik van drugs is tijdens de hele reis ten strengste verboden.
• Zorg dat je altijd het adres van het hostel, geld, beltegoed en id-kaart/kopie paspoort bij je hebt.
• Om 23.00 uur moet iedereen op de eigen kamer zijn: het hostel verwacht vanaf dat moment
gepaste rust.
• Geluidsboxjes zijn niet toegestaan gedurende de gehele reis.
• Mobiele telefoons en MP3 spelers moeten uitstaan tijdens de excursies. Bij overlast of misbruik
wordt de apparatuur in beslag genomen.
In geval van overtreding van deze regels of bij onverantwoordelijk, gevaarlijk of aanstootgevend
gedrag kunnen de begeleiders sancties opleggen gedurende de reis of daarna op school. In zeer
uitzonderlijke gevallen kan het onvermijdelijk zijn dat een leerling voortijdig naar huis gestuurd
wordt. Extra kosten die gemaakt moeten worden in verband met onverhoopt wangedrag, inclusief
eventuele extra vervoerskosten, worden doorberekend aan de leerling en diens ouders/verzorgers.
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