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Geachte ouders, verzorgers en leerlingen,
Ook dit schooljaar wordt weer, de bij leerlingen zeer populaire, HBR-studiereis naar
België en Frankrijk georganiseerd. Dit alles uiteraard onder voorbehoud van de
eventuele Corona-ontwikkelingen.
Deze HBR-studiereis vindt plaats van maandag 10 mei t/m donderdag 13 mei 2021.
Vrijdag 14 mei 2021 zijn de leerlingen vrij.

(020) 579 71 90
www.hubertusberkhoff.nl

Tijdens deze week bezoeken we met de leerlingen verschillende bedrijven die te maken
hebben met de vakken: Horeca, Bakkerij, Recreatie (veelal met proeverijen).

16-09-2020

Daarnaast wordt elke avond afgesloten met een ontspannend programma (o.a. film en
bowling) en gaan we een middag op survival in de Franse Ardennen.
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Een reisschema en verdere (uitgebreide) informatie zullen later worden verstrekt.

Datum

1 van 2

Kosten:
De kosten van deze bijzondere studiereis zijn € 315,-. Dit is inclusief alle proeverijen, excursies, hostel, maaltijden, vervoer en een reisverzekering.
De betalingswijze:
Voor de leerlingen die mee willen op deze reis mag de reissom in twee termijnen
worden voldaan.
Aanmelden z.s.m. maar voor 1 december 2020! Vóór 1 februari 2021 betaalt u
het eerste bedrag van €200,-.
En vóór 15 april 2021 betaalt u het laatste bedrag van €115,-.
Alle betalingen kunnen uitsluitend worden gedaan naar:
ING bank rekeningnummer: NL38INGB0655015310
T.n.v. Hubertus&Berkhoff Amsterdam
Onderdeel scholengroep

o.v.v. Horecareis 2021, naam leerling en klas

Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

Verder is het belangrijk dat u kennis neemt van het volgende:

Na het bericht van definitieve deelname is het helaas niet meer mogelijk om bij afzegging
het inschrijfgeld terug te ontvangen zonder een duidelijk bewijs van overmacht.
Tevens houdt de directie zich het recht voor om leerlingen te weigeren om mee te gaan
met deze reis. In het uitzonderlijke geval dat dit voorkomt, zal deze beslissing altijd aan
ouder en leerling worden toegelicht.
Uiteraard worden alle betalingen teruggestort als blijkt dat door Coronamaatregelen
deze reis niet mogelijk is
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen aan
Dhr. Sneekes, g.sneekes@hubertusberkhoff.vova.nl
Dhr. Moinat, m.moinat@hubertusberkhoff.vova.nl
Let goed op want vol = vol! Voorkom teleurstelling en reserveer snel.
Sluitingsdag voor opgave is 1 december 2020! Tot deze datum bent u verzekerd van deelname.

Met vriendelijke groeten,
Organisatie HBR-studiereis 2021
Dhr. Sneekes. 0623999499
Dhr Moinat.

