
Aan de ouders/verzorgers van 
leerlingen uit het derde leerjaar 
 
 
UCN 17/18 133 
Zaandam, januari 2018 
 
 
 
Betreft: Eindejaarsreizen 2018 
 
 
 
Geachte ouders/verzorgers en leerlingen, 
 
Van maandag 16 juli t/m donderdag 19 juli 2018 gaan we met leerlingen uit het derde leerjaar, 
bij voldoende belangstelling, ter afsluiting van het schooljaar op reis.  
 

We bieden twee mogelijkheden aan: 
 
1- Strasbourg en Europa Park, een driedaagse reis (16 t/m 18 juli) 
 
2- Outdoor in de Ardennen, een driedaagse sportieve uitdaging (16 t/m 18 juli). 
 
1- Strasbourg en Europa Park: De eerste dag reizen we naar Strasbourg (Frankrijk) waar 
we na het inchecken in ons hotel een middag en avond doorbrengen in de mooie stad 
Strasbourg. Tijdens de eerste dag zullen wij verschillende bezienswaardigheden, waaronder de 
Notre Dame, bezichtigen in het centrum van de stad. Daarnaast krijgt iedereen de mogelijkheid 
zelf iets te gaan eten.  ’s Avonds gaan we bowlen. De tweede dag reizen we naar Duitslands 
grootste attractie park Europa Park. Daar verblijven we de hele dag en een deel van de avond. 
Daarna worden we teruggebracht naar het hotel. ’s Morgens na het ontbijt checken we uit en 
reizen we terug naar Zaandam.  
 
De kosten voor de reis bedragen € 219,- all-in, dus inclusief vervoer, maaltijden, accommodatie, 
activiteiten, excursies en reisverzekering. Bij bovenstaand bedrag wordt uitgegaan van 
maximaal 120 leerlingen en 10 begeleiders. Voor aanvang van de reis dient elke leerling €20,- 
contant te betalen bij de begeleiding, het hotel rekent deze als borg. Bij goed gedrag krijgt de 
leerling na het uitchecken de €20,- weer terug. Hierover wordt u later nader geïnformeerd. 
 
2- Outdoor in de Ardennen: We gaan 3 dagen in de Belgische Ardennen 
buitensportactiviteiten ondernemen zoals mountainbiken, boogschieten, klimmen, tokkelen, 
abseilen en high ropes. We eten met z’n allen in een gezamenlijke eetruimte in een centraal 
gezellig huis met muziekinstallatie voor eigen muziek en we slapen in grote chalets. Alleen 
leerlingen die deze uitdaging aandurven en kunnen, mogen mee. 
 
De kosten voor de reis bedragen € 265,- all-in, dus inclusief vervoer, maaltijden 
(ontbijt/lunch/diner) op het terrein, accommodatie, activiteiten en excursies onder professionele 
begeleiding en de buitensportverzekering. Bij bovenstaand bedrag wordt uitgegaan van 
maximaal 60 leerlingen en 6 begeleiders per bus. 
          Z.O.Z.   



Aanmelding en betaling van de reissom: 
 
 

1 De leerling moet het ingevulde aanmeldingsformulier  
Uiterlijk op 8 februari 2018 inleveren bij de administratie.  

 
LET OP! Er kunnen per reis een maximaal aantal leerlingen mee. 
Indien zich meer leerlingen inschrijven dan het maximaal aantal 
plaatsen zal er een lotingsysteem worden toegepast. 

 
2 Wij sturen u dan een rekening voor een aanbetaling van € 100,00. 

 
3 Uiterlijk 23 februari 2018 moet dit bedrag op de rekening van de school staan. 

 
4 Pas als het bedrag van € 100,00 op de rekening van de school staat is de 

inschrijving officieel en komen de leerlingen op de deelnemerslijst. 
 

5 In de week van 5 maart 2018 krijgt u van ons een rekening voor het resterende bedrag. 
Dit bedrag moet  Uiterlijk 7 mei 2018 overgemaakt zijn op onze rekening. 
1) Frankrijk/Duitsland 2 daagse  € 119,- 
2) Ardennen 3 daagse  € 165,- 

 
6 Let op: Na aanmelding en betaling van € 100,00 kan de reis niet meer zonder 

kosten (minimaal € 100,00) geannuleerd worden. 
 

 
 
Alleen leerlingen die goed aanspreekbaar zijn voor de leidinggevenden mogen met een van de 
reizen mee.  
 
Wie niet deelneemt aan de reizen, doet mee aan het verplichte eindejaarsprogramma op en 
rond de school. Deze activiteiten zijn deels kosteloos, deels wordt een bijdrage in de kosten 
gevraagd. 
 
Wij hopen op een grote belangstelling voor de twee reizen. Ongeveer 4 weken voor vertrek 
krijgen alle leerlingen die meegaan een programma waarin alle noodzakelijke gegevens staan. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Alex Geernaert, Irma Berkhout en Chantal v/d Knaap 
Organisatoren eindejaarsreis 
 
 
s.v.p. het aanmeldingsformulier inleveren bij de administratie en keuze omcirkelen. 



Aanmeldingsformulier  
Strasbourg – Outdoor juli 2018. 
 
  
 
Geachte ouders/verzorgers en leerlingen, 
 
Van maandag 16 juli t/m woensdag 18 juli 2018  gaan we met leerlingen uit het derde leerjaar, bij 
voldoende belangstelling, ter afsluiting van het schooljaar op reis.  
 
 
Ik geef mij op voor (de keuze omcirkelen): 
 

1-  Strasbourg/Europapark 2- Outdoor/sport. 
( 16 juli t/m 18 juli 3-daagse reis € 219,00 All-in) (16 juli t/m 18 juli 3-daagse reis € 265,00 All-in) 
 
 
 
Voornaam: ________________________________ 
 
 
 
Achternaam: ________________________________ 
 
 
 
Klas:  ______________ 
 
 
 
Handtekening ouders/verzorgers: 
 
 
________________________________ 
 
 
 
 
Alleen leerlingen die goed aanspreekbaar zijn voor de leidinggevenden mogen met een van de 
reizen mee!  
 
Wie niet deelneemt aan de reizen, doet mee aan het verplichte eindejaarsprogramma op en rond de 
school. Deze activiteiten zijn deels kosteloos, deels wordt een bijdrage in de kosten gevraagd. 
 
 
De aanmelding kan tot uiterlijk 8 februari 2018 plaatsvinden!! 
s.v.p. het aanmeldingsformulier inleveren bij de administratie en keuze omcirkelen. 


