Westmalle, 25 januari 2018

Betreft: buitenlandse reis naar Berlijn voor de leerlingen van de 6de Modernes

Geachte ouders
Beste leerling

De voorbereiding van de Berlijnreis draait op volle toeren! Met het door u betaalde voorschot deden
wij reeds voorafbetalingen voor het logies, het busvervoer en een avondvoorstelling.
Zoals meegedeeld bedraagt de totale reissom € 415,00 (inbegrepen: reis per bus, logies met ontbijt,
groepsverplaatsingen in Berlijn, enkele entreetickets zoals voor een avondvoorstelling en musea, een
annulatieverzekering voor gewettigde afwezigheden en een bagage-verzekering). Bij de inschrijving
betaalde u reeds een voorschot van € 165,00. Mogen wij u vragen om het resterende saldo van
€ 250,00 vóór 8 februari 2018 te betalen. U vindt daarvoor bij deze brief een onkostennota met alle
nodige gegevens. Schoolreisspaarders hoeven niets te ondernemen; het bedrag van € 250,00 wordt
automatisch van hun rekening geboekt.
In deze enveloppe vindt u ook een medische fiche terug. Zou u zo vriendelijk willen zijn deze
zorgvuldig in te vullen en vóór 8 februari aan de begeleidende leerkracht terug te bezorgen? Mogen
wij u nu ook reeds vragen om tijdig bij uw ziekenfonds een Europese ziekteverzekeringskaart aan te
vragen. Vaak kan dit online. We raden u eveneens aan om eens na te kijken of de identiteitskaart van
de leerling op het moment van de reis nog geldig is en - indien nodig - deze te laten vernieuwen.
Tot slot herinneren wij u aan de infoavond op maandag 26 februari op het college waar wij graag het
reisprogramma verder toelichten.
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