Rotterdam, december 2018

Kunst- en Cultuurweek (CKV) voor de leerlingen van klas 3.
Beste ouders/verzorgers en uiteraard leerlingen,
Hierbij ontvangt u de informatie m.b.t. de kunst- en cultuurweek van 11 tot en met 14 juni 2019.
In deze week zullen de leerlingen met veel cultuur in aanraking gebracht worden.
Van deze week, en in het bijzonder van de vele culturele activiteiten maken de leerlingen een
(foto)verslag dat beoordeeld wordt. Om een bevordering naar de 4e klas niet te blokkeren is een
beoordeling “Voldoende” het minimale vereiste. Het belang is daarmee aan beide kanten (school –
leerling) groot om deze week tot een (ook inhoudelijk) succes te maken.
Het programma voor Keulen/Bonn ligt nu grotendeels vast.
Uiteraard hebben we geprobeerd de kosten van de programma’s in Keulen, Bonn en Maastricht zo
laag mogelijk te houden. De reissom voor deze complete reis bedraagt €350,-.
In dit bedrag zijn de activiteiten van het programma, zoals u hierna kunt vinden, inbegrepen.
Dit geldt ook voor alle ochtend- en avondmaaltijden van dinsdag t/m donderdag .
Op woensdag en donderdag krijgen de leerlingen een lunch mee.
Op de dinsdag verwachten we dat ze van u een lunch mee krijgen en op de vrijdag verwachten we dat
ze zakgeld hebben meegekregen om in Maastricht te lunchen.

Via WisCollect heeft u al notificaties voor de eerste twee betalingen ontvangen.
De eerste termijn van € 50,- te betalen voor 14 december 2018
(deze betaling gold als inschrijving voor de reis)
De tweede termijn (van €150,-) te betalen voor 15 februari 2019
De derde termijn (van €150,-) te betalen voor 30 maart 2019
Voor de organisatie van deze reis maakt de school kosten. Een deel daarvan is nu al aanbetaald. Dit
betekent dat bij een afmelding na 22 februari 2019 geen restitutie meer plaatsvindt.

Namens de begeleidende docenten,
met vriendelijk groet,

De heer M. Rijnders, afdelingscoördinator bovenbouw

N.B. Indien zich betalingsproblemen voordoen of u wenst gebruik te maken van een meer gespreide
betaling, dan kunt u contact opnemen met de heer Van Zanten.
N.B. Leerlingen die zich op school niet aan regels of afspraken kunnen houden, kunnen uitgesloten
worden van deelname. Dit ter beoordeling van de schoolleiding en de reisleiding.

Programma (wijzigingen onder voorbehoud)
ID of Paspoort!
Lunchpakketje!

Dinsdag 11 juni:
08.45 uur
09:00 uur
middag
18.00 uur
19.00 uur
Avond

verzamelen bij HCR, Hazelaarweg 2, 3053 PM Rotterdam
vertrek richting Keulen
bezoek aan Kölner Dom en het oude centrum van Keulen
aankomst in Bonn bij DJH Hostel Bonn
diner in het hostel
activiteit

Woensdag 12 juni:
7.30 tot 9.00 uur
ochtend
middag
18.30 uur
Avond

douchen, aankleden en ontbijt
vertrek richting Remagen (museum en omgeving)
fietstoer met gids Bonn
diner in hostel
activiteit

Donderdag 13 juni:
07.30 tot 09.00 uur
ochtend
middag
18.00 uur
Avond

douchen, aankleden en ontbijt
Kletterwand (klimmen) Bad Neuenahr
Bundeskunsthalle Bonn + vrije tijd
restaurant
Theater/show

Vrijdag 14 juni:
09.00 tot 10.00 uur
10.00 uur
11.30 uur
15.30 uur
18.00 uur

douchen, aankleden en ontbijt
vertrek uit Bonn
Bonnenfantenmuseum, lunch (eigen kosten) en shoppen in Maastricht
vertrek uit Maastricht
verwachte aankomst Rotterdam, Tooroplaan 8 Rotterdam

