Buggenhout, 12 oktober 2018

Londenreis vierdes

Beste ouder (s)
Beste leerling (e)
De jaarlijkse Londenreis voor al onze vierdejaars is een driedaagse excursie. Deze zal plaatsvinden
van woensdag 1 mei tot en met vrijdag 3 mei 2019.
Wij zullen tussen 9u en 10u aan de post vertrekken en zijn terug in Buggenhout rond 23u30.

De bus en de ferry brengen ons via Calais en Dover naar deze kosmopolitische stad. Op het
reisprogramma staan alvast een bezoek aan
- Canterbury: leerlingen verkennen de stad vrij aan de hand van een selfie trail.
- the Tower of London

- British Museum

- wandelingen langs the Houses of Parliament, Whitehall en omgeving, Trafalgar Square en
Leicester Square

- een musical: The Lion King

Daarenboven geven wij de leerlingen een vrije keuze naar hun interesse: Science Museum OF
Imperial War Museum.
Gelieve onderstaand strookje af te geven aan Mr. Van Stichel of de klastitularis.
Alle praktische afspraken en een uitgewerkt programma volgen later.
De richtprijs bedraagt € 190. In deze prijs zijn de toegangsgelden tot alle bezienswaardigheden, de
musical, twee overnachtingen in een hotel op basis van kamer en ontbijt, de boot en de busreis
inbegrepen. Je dochter/zoon koopt zelf 2x een middagmaal en 3x een avondmaal (voorbeeld een
pizza, een broodje….)
De betaling zal gebeuren aan de hand van twee deelfacturen van € 100 en € 90.

Bestel tijdig Britse ponden voor de uitgaven ter plaatse.

Daar de leerkrachten met minderjarige jongeren naar het buitenland reizen, zijn de ouders verplicht het
document in bijlage verder aan te vullen en te laten valideren bij de diensten van uw gemeente (in
sommige gemeenten te betalen). Dit document mag op de school aan de klastitularis worden afgegeven.

Met vriendelijke groeten
Het begeleidingsteam
o.l.v. J. Van Stichel

Nele De Bie,
directeur

Ondergetekende, ouder van leerling(e) …………………………………….……………… uit klas 4…………..
kiest

Science Museum / Imperial War Museum

Handtekening
……………………………..

Meer informatie kan u vinden op:
https://www.iwm.org.uk/
https://www.sciencemuseum.org.uk/

(1) als extra activiteit.

(1) schrappen wat niet past

