Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van H4
Amsterdam, 14 september 2017
Betreft: werkweek naar Tsjechië voor de leerlingen in havo 4
Geachte ouders/verzorgers, beste leerling,
De leerlingen van H4 gaan op werkweek. De reis zal plaatsvinden van maandag 16 oktober tot en met vrijdag 20
oktober 2017. De bestemming is Tsjechië.
De reisorganisatie heeft voor ons een zeer gevarieerd programma samengesteld. Sportieve activiteiten wisselen
we af met culturele activiteiten en ontspanning.
We gaan op survival in het Ertsgebergte en brengen een bezoek aan de stad Praag. Het bezoek aan het
concentratiekamp Theresienstadt zal diepe indruk maken op de leerlingen en hen confronteren met een
belangrijk onderdeel van onze geschiedenis.
SGR heeft een lange traditie met buitenlandreizen en de werkweek is voor de leerlingen vaak één van de
hoogtepunten van hun schoolcarrière.
In de Tweede Fase werken we niet in vaste groepen. Leerlingen komen elkaar bij de keuzevakken tegen in
verschillende samenstellingen. De vaste klas uit de derde bestaat dus niet meer.
Voor het samenwerken en voor de sfeer in de klas is het van groot belang dat al deze verschillende groepen zich
gaan mengen en op een prettige manier elkaar leren kennen. Daarom vinden wij het heel erg belangrijk dat
iedereen meegaat. De werkweek is dan ook een verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma in havo 4.
De kosten voor deze reis bedragen ongeveer € 270,-. Het definitieve bedrag stellen we vast als het aantal
deelnemers definitief is. Dit bedrag is inclusief:
 Vervoer per comfortclass touringcar met video/dvd en toilet,
 Verblijf in een groepshuis met meer-persoonskamers,
 ontbijt, lunchpakket en diner,
 een gevarieerd programma waarover later meer informatie wordt gegeven. Op één van de dagen wordt
een keuzeprogramma aangeboden. De leerlingen die kiezen voor het onderdeel mountainbiken moeten
over een goede conditie beschikken.
Velen van u hebben gespaard voor deze reis via de incassoposten van Iddink. De spaarbedragen verschillen per
leerling. U krijgt binnenkort een brief waarin de bijzonderheden over de wijze van betaling en de hoogte van uw
gespaarde bedrag zullen worden vermeld.
Tijdens de informatie avond op 26 september a.s. zullen we u ook verder informeren over deze reis.
Indien u informatie nodig heeft voordat u toestemming kunt geven, dan kunt u om een telefonische afspraak
vragen. U kunt dit aangeven op het antwoordformulier.
Wij verzoeken u het bijgaande antwoordformulier in te vullen en door uw zoon/dochter in te laten leveren op 21
september a.s. bij de mentor tijdens de studieles op die dag. Op dit antwoordformulier vragen we u aan te geven
of er sprake is van bijzondere medische gegevens en eventueel medicijngebruik.
Halal eten is niet mogelijk, maar u kunt wel aangeven dat uw kind geen varkensvlees wil eten.
Ook kan er aangegeven worden of uw kind kiest voor het onderdeel mountainbiken.
Tenslotte vragen wij u om een kopie van het reisdocument (paspoort of ID) en een kopie van de zorgpas van uw
kind toe te voegen bij het antwoordformulier wanneer dit wordt ingeleverd.
Met vriendelijke groet,

Mw. R.A. Clijdesdale,
Afdelingsleider bovenbouw

