Westmalle, 25 januari 2018

Betreft: Italiëreis 2018

Geachte ouders
Geacht reisgezelschap
De dag van vertrek naar de kunst en cultuur van Italië komt nu snel dichterbij. Voor het vlot afhandelen
van administratie en organisatie zouden wij graag nog enkele punten onder uw aandacht willen
brengen.

 Betaling van het saldo
De uiteindelijke deelnameprijs voor deze reis zal uiteindelijk € 1.065,00 bedragen. Dat is ietsje meer
dan aanvankelijk gedacht. We worden geconfronteerd met een sterke stijging van enkele
inkomgelden. Niettemin zal een eventueel overschot na de reis via de schoolrekening in mindering
gebracht worden.
U betaalde voor de Italiëreis reeds een voorschot van € 250,00.
Bij deze kunt u dan de uitnodiging vinden om de resterende som (€ 815,00) over te maken voor
8 februari eerstkomende.
Voor leerlingen die deelnamen aan het schoolreissparen regelt de schooladministratie zelf de
overschrijving. Wij willen u in dit geval wel vragen dat u nagaat of het saldo op deze spaarrekening
voldoende is en dat u het zo nodig eerstdaags aanzuivert.

 Verzekering
In de prijs is een beperkte ongevallen-, bagage- en annulatieverzekering voorzien.
Vraag tijdig bij uw ziektenfonds een Europese ziekteverzekeringskaart aan. Vaak kan dit online of
misschien werd ze u automatisch toegestuurd.
 Medische fiche
In deze enveloppe kunt u ook een medische fiche terugvinden. De informatie die u hierop invult, stelt
ons in staat om in noodsituaties de juiste informatie aan de zorgverstrekkers door te geven. Wij hebben
dit ingevulde document graag tegen 7 maart terug in ons bezit.

 Ouderlijke toelating om te reizen in het buitenland
Minderjarige leerlingen moeten in het bezit zijn van een document waarin de ouders de toelating
geven om in het buitenland te reizen. Dit document kan door de ouders op het gemeentehuis van uw
woonplaats afgehaald worden. Bij de afhaling wordt de ouderlijke handtekening gewettigd. Wij
zouden graag ook dit document graag tegen 7 maart ontvangen.

 Informatieavond
Een informatieve bijeenkomst voor de ouders over deze reis gaat door op woensdag 7 maart om
20.00 uur in de Nelozaal van het college. U kan daar met al uw wensen en vragen i.v.m. de reis terecht.
Met vriendelijke groeten
D. Seliaerts, T. Caers, B. Deckx,
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