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Londenreis
Geachte ouders/verzorgers en leerlingen van TTO4,
Vmbo basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg
Horeca, Toerisme, Brood &

Ook dit jaar gaan de leerlingen van TTO4 naar Londen. Wij hebben inmiddels de eerste
afspraken gemaakt voor deze Londenreis. We zullen weggaan van 19 t/m 23 februari
2018.
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Wij gaan per boot naar Londen en verblijven bij een gastgezin. De leerling verblijft daar
niet alleen, maar met meerdere leerlingen uit de groep. Dit zullen 2 tot 4 leerlingen per
gastgezin zijn.
We hebben verschillende activiteiten gepland. Zo bezoeken we London Tower, London
Bridge, Changing of the Gards, Houses of Parlement en Horse Gards. We brengen een bezoek aan het oudste theater van Londen, de Shakespeare Globe theater, St Paul’s, Milllenium Bridge, London Eye, de hippe wijk Camden, Oxfordstreet, Harrods, The British Museum en het Arsenalstadion of een lunch en rondleiding aan de collega-horecaschool
waar Jamie Oliver zijn opleiding heeft genoten.
In de avond zijn de leerlingen bij de gastouders waar ze ook slapen. Als het programma
het toelaat, kunnen we nog een avond naar een Engelse film gaan. Op de laatste avond
gaan we echt Engels eten bij de Indiër. Donderdagavond gaan we weer richting de nachtboot en zullen dan vrijdag rond 11.00 uur in Nederland aan komen. Er gaat uiteraard voldoende begeleiding mee.
Om alles op tijd te kunnen bevestigen, willen wij uiterlijk maandag 10 oktober 2017 weten wie er mee gaat. Als er te weinig deelnemers zijn, kan de reis namelijk niet doorgaan.
De kosten per leerling worden dan te hoog. De reis gaat door als er minimaal 12 leerlingen meegaan.
De prijs voor de excursie kost € 350,-. Dit is meer dan de horecareis, maar heeft te maken met de kosten van de diverse zaken, zoals het verblijf in in Engeland en transport.
Er moet een aanbetaling van € 50,- worden gedaan bij aanmelding (contant).
De rest kan later op rekeningnummer NL38INGB0655015310 t.n.v. Hubertus & Berkhoff
o.v.v. Londenreis en naam deelnemer. Alle betalingen moeten voor 1 januari 2018 binnen zijn.

Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

Met vriendelijke groet,
K. Buskermolen

Mijn zoon/dochter ……………………………………………………………………………….uit klas 4 ….. gaat
mee naar Londen.
Ik betaal hierbij de aanbetaling van € 50,-. Contant
Hiervoor ontvang ik een bewijs van ontvangst.
Het overige geld (€300,-) betaal ik uiterlijk 1 januari 2017 op de bankrekening van de
school.
Ik weet dat als mijn zoon/dochter op een later tijdstip toch besluit om niet mee te gaan,
ik als ouder, wel alle kosten moet betalen die al gemaakt zijn voor de reis.
Dit omdat diverse zaken al gereserveerd moeten worden en vooraf betaald zijn. Door ondertekening geef ik aan van deze voorwaarde op de hoogte te zijn.
Het is bekend dat mijn zoon/dochter voor een geldig reisdocument moet zorgen. Zonder
dit document kan niet aan de reis worden begonnen.

Handtekening voor akkoord:

Naam (voluit):

Plaats: ……………………………………………..
Datum: ………………………………………………………………….
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