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Tilburg, 9 januari 2019

Betreft: Londen-excursie 5 havo

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Het is bijzonder leuk om te constateren dat zoveel leerlingen zo enthousiast gereageerd hebben op deze
eendaagse Londen-trip. Ook al wordt het een vermoeiende en lange dag, we zijn ervan overtuigd dat het
zeker de moeite waard zal zijn.
Voor de leerlingen is dit uitstapje een lesvervangende activiteit. Dit betekent dat de leerlingen verplicht zijn
deel te nemen aan het geplande programma en zich te houden aan gemaakte afspraken.
De dag begint met een bezoek aan een van de prachtige musea van Londen. De leerlingen hebben zelf een
voorkeur aan mogen geven en zullen begeleid worden door docenten.
's Middags gaan we een wandeling maken aan de hand van een speurtocht. Wederom onder begeleiding
van docenten. We lopen vooral door Westminster. Er is gelegenheid om te lunchen op eigen kosten in de
buurt van de Tower. Leerlingen kunnen vanzelfsprekend ook hun eigen lunchpakket meenemen. Londen is
duur! 1 pond is 1,22 Euro.
Aan het eind van de middag is er gelegenheid om zelfstandig (in groepjes) op ontdekking te gaan, bijv. in
Oxford Street om nog wat inkopen te doen, een ander museum te bezoeken of een tochtje te maken in de
London Eye (wel duur!). Leerlingen moeten zelf zorgen voor hun avondeten: vlakbij de verzamelplek voor
de bussen zijn er voldoende (goedkopere) eetgelegenheden.
Aangezien we veel te voet zullen doen, zijn goede schoenen een must! Het is wellicht verstandig om de
weersverwachting te raadplegen en een handzame paraplu mee te nemen; "there is no such thing as bad
weather, only bad clothing!".
Leerlingen moeten een geldige Nederlandse identiteitskaart of geldig paspoort bij zich hebben en deze
voor vertrek tonen aan hun begeleiders.
Zonder een geldige identiteitskaart of geldig paspoort nemen wij uw zoon of dochter NIET mee. Een
rijbewijs is GEEN geldig legitimatiebewijs! Er is namelijk ALTIJD controle bij de douane. Wij adviseren de
leerlingen om een scan van het identiteitsbewijs/paspoort naar hun eigen (overal toegankelijke) mailbox te
sturen, zodat bij verlies of diefstal een kopie altijd voorhanden is! Deze kopie is helaas niet geldig voor de
douane in het geval dat het origineel thuis is blijven liggen.
De leerlingen worden om 2.45 uur op school verwacht (school open 2.30), zodat we uiterlijk om 3 uur
kunnen vertrekken, wat noodzakelijk is om de aansluiting met de Channel Tunnel te halen. Dit betekent dat
we niet op telaatkomers wachten! Mocht uw kind onverwachts niet mee kunnen, dan is het prettig als u
hem/haar uiterlijk tussen 01u45 en 2u30 donderdag/vrijdagnacht afmeldt bij mevr. M. van Dinter
(+31624812083). Via app, sms of mail kan ook (m.v.dinter@theresialyceum.nl).

De leerlingen zijn verzekerd zoals gebruikelijk bij schoolactiviteiten (zie informatiegids).
Voor dringende gevallen is dhr. T. Oudejans de gehele dag te bereiken op telefoonnummer 06-29553706.
Mevrouw van Dinter ook. De kosten voor deze schoolreis zijn exclusief zakgeld. Het bedrag wordt
verrekend in de ouderbijdrage. Londen is, net zoals de meeste wereldsteden, niet goedkoop.
Het is verstandig te controleren of de bankpas van uw zoon of dochter geldig is in het buitenland. Ook is
het goed om even na te gaan hoe de mobiele telefoon werkt in het buitenland. Dit is bij iedere provider
weer anders en we hebben hier in het verleden wel eens problemen mee gehad.
Het is moeilijk precies te vermelden hoe laat we weer in Tilburg zijn, waarschijnlijk rond 3u00
vrijdag/zaterdagnacht. Wij stellen voor dat de leerlingen contact opnemen met u zodra we de Nederlandse
grens gepasseerd zijn, via telefoon, app of sms.
Wij vertrouwen erop dat het een onvergetelijke dag zal worden waar we met veel plezier op terug kunnen
kijken.
Met vriendelijke groet,
Mevr. M. van Dinter
Mevr. M. Frissen
Dhr. R. Sommen
Dhr. R. van het Hof
Dhr. J. Koek
Dhr. M. Arts

