
 

Betreft: Klas 3 reizen in juni 2018 

 

Beste leerlingen (en ouders/verzorgers) van de 3e klas, 

Mencia Sandrode heeft ook dit jaar weer plannen om “de grenzen nog verder te verleggen”. 
Dit door het organiseren van een reis naar Londen en naar Tsjechië voor alle derde klassen!  
In de bijlage bij deze brief staat een overzicht van het programma van de reizen.  
 

Indien u uw zoon/dochter wil aanmelden voor deze reis verzoeken wij u vriendelijk dit te 

doen via het formulier in deze link.  De inschrijving sluit dinsdag 6 maart om 10.30 uur. 

Hierna aanmelden is niet mogelijk. Wij moeten een en ander op korte termijn regelen, omdat 

reserveringen ruim van tevoren moeten plaatsvinden.  

Op het formulier dient u tevens aan te geven welke reis de eerste keuze wordt en welke de 

tweede. Indien er voor een van beide reizen te veel deelnemers worden aangemeld zullen 

wij via loting bepalen welke leerlingen op deze reis mee gaan. Dit houdt ook in dat leerlingen 

die zich opgeven altijd mee gaan, maar het kan voorkomen dat het niet de reis van de eerste 

keuze is. Er is geen mogelijkheid om maar één reis te kiezen. De reis naar Tsjechië en 

Londen hebben beide een maximum van 45 leerlingen. In het verleden heeft loting voor de 

reizen nog nooit plaatsgevonden.   

Wij willen u erop wijzen dat deelname aan deze reizen op geen enkele manier als 

verplichting gezien mag worden. Voor de leerlingen die niet mee gaan zal er een aangepast 

programma gemaakt worden. Een aanmelding heeft gezien de te maken prijsafspraken geen 

vrijblijvend karakter. 

 

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

P. Jankowski 

Afdelingsleider klas 1-4 

https://goo.gl/forms/2wqddEy5smPvdGiR2


 

Voorlopig programma reis naar London 5-8 juni 

Dinsdag 5 juni: 
Om 7.00 vertrekken we vanuit school met de bus richting Londen, via Calais of Duinkerken 
waar we met de boot de oversteek doen. Wanneer we in het Verenigd Koninkrijk, rond 12.00 
uur, aankomen gaan maken we een wandeling langs The White Cliffs of Dover en 
vervolgens brengen we een bezoek aan het stadje Canterbury. Hierna rijden we door naar 
Londen. ’s Avonds eten we in het hostel en lopen we naar de mooi verlichte Tower Bridge. 
 
Woensdag 6 juni: 
Na een English Breakfast in het hostel gaan we met de metro naar The London Eye. Langs 
Parliament Square maken we een wandeling door Financieel London en dan via de Birdcage 
Walk naar Buckingham Palace waar we de wisseling van de wacht gaan meemaken. We 
brengen een bezoek Natural History Museum met gigantische dinosaurussen. Vervolgens 
lunchen we in het Hyde Park. Na de lunch wandelen we via wereldberoemde warenhuis 
Harrods door Kensington naar Oxford Street. Hierna is er vrije tijd. 
’s Avonds na het diner in de St. Albert's Pub (Fish and chips) en gaan we met de metro terug 
naar het hostel. 
 
Donderdag 7 juni 
Na het ontbijt gaan we wederom met de metro op pad. We reizen af naar het altijd drukke, 
maar gezellige Piccadilly Circus. Met een leuke wandeling door Chinatown (Gerrard Street) 
in de mondaine wijk Soho komen we rond de middag aan bij Covent Garden met al het 
straattoneel. ’s Avonds dineren we in een Pizzarestaurant in de buurt van Piccadilly Circus 
en we besluiten ons London-avontuur in stijl met een bezoek aan een musical in een van de 
bekendste Theatres in Londen. Na het bezoek aan het theater gaan we weer de bus in om 
aan de terugreis te beginnen. 
 
Vrijdag 8 juni 
Om 9.00 uur komen we aan in Zundert en komt er een einde aan deze enerverende reis. 
 
 

 
Belangrijke zaken: 

De 3-daagse Londonreis kent een eigen bijdrage van maximaal 325 euro. Deze bijdrage is 

afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Bij dit bedrag is inbegrepen: 

 Verblijf in een jongerenhostel Elephants&Castle 

 Ontbijt, 1x lunchpakket en 3x diner 

 Bezoek aan een musical  

 Alle excursies en activiteiten gedurende de reis. 

U dient rekening te houden met wat zakgeld (lunch dag 3, evt. drinken, een souvenir etc.). 
Daarnaast is een reisdocument verplicht en een reisverzekering aangeraden. We 
adviseren om de verzekeringspas van de zorgverzekering mee te nemen. 

 

 



 

Voorlopig programma reis naar Tsjechië 5-9 juni 
 
Dinsdag 5 juni: 
Om 6.00 uur vertrekken vanaf school naar Zuid-Tsjechië. Rond 18.00u zullen we in Hluboka 
arriveren, nadat we hier van het diner hebben genoten, hebben we nog een sportief 
avondprogramma. 
 
Woensdag 6 juni: 
’s Ochtends vertrekken we met de bus naar de start van de outdoor activiteiten 
in Hluboka. Het outdoor programma bestaat uit een aantrekkelijk en modern boomparcours 
met klim- en behendigheidsonderdelen (gezekerd) en een tokkelafdaling. 
's Middags een fietstocht op mountainbikes/trekking bikes door de prachtige omgeving van 
Hluboka. ’s Avonds eten we in het hotel en is er nog een avondprogramma. 
 
Donderdag 7 juni 
’s Ochtends maakt de hele groep een raftingtocht op de rivier de Moldau. ’s Middags gaan 
we met de stoeltjeslift naar de top van de berg Klet (1.074 m). Klet is een prachtige berg met 
een mooie uitkijktoren en een restaurant op de top. Via een mooie route loopt het 
gezelschap terug naar Cesky Krumlov. In het stadje krijg je vrije tijd om lekker rond te kijken 
en te shoppen. ’s Avonds eten we in het hotel. 
 
Vrijdag 8 juni 
 We krijgen een rondleiding door de schitterende stad Praag door Nederlands sprekende 
gidsen en aansluitend krijgen we een warme lunch daarna krijg je wat vrije tijd en ’s avonds 
vertrekt de bus naar Zundert. 
 
Zaterdag 9 juni 
’s Morgens rond 8.30 uur zullen we in Zundert aankomen. 
 
 

Belangrijke zaken: 

De 4-daagse Tsjechiëreis kent een eigen bijdrage van maximaal 325 euro. Deze bijdrage is 

afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Bij dit bedrag is inbegrepen: 

 Verblijf in groepsaccommodatie Chata Lanovka in Lipno. 

 3 x ontbijtbuffet, 3 x lunch(pakket) en 3 x diner. 

 Alle excursies en activiteiten gedurende de reis. 

U dient nog wel rekening te houden met wat zakgeld (drinken, een souvenir etc.). Daarnaast 
is een reisverzekering aangeraden en een reisdocument verplicht. Het is raadzaam om de 
verzekeringspas van de zorgverzekering, speciaal voor het buitenland, mee te nemen. 

 

 


