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Aan de leerlingen van havo 5 en ouder(s)/verzorger(s) 

 
 
Datum: 29 augustus 2022 
Kenmerk: HT2223-007 BDE/GGA 
Betreft:  informatie Engelandreis 

 
 
Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op 22 juni hebben jullie de laatste brief ontvangen over de Engelandreis. In deze brief werd 
aangegeven dat de reis zou plaatsvinden van 12 september t/m 16 september. We hebben dit 
moeten verplaatsen omdat de busmaatschappij heeft afgezegd. Dat was tevens de reden waarom 
de facturatie nog niet heeft plaatsgevonden. Er wordt binnenkort een factuur toegestuurd vanuit 
de financiële administratie van de school waar je staat ingeschreven. 
 
Er is in de zomervakantie veel werk verzet om de reis door te kunnen laten gaan.  
De reis gaat plaatsvinden van maandag 3 oktober t/m vrijdag 7 oktober. 
We kunnen nu ook beginnen met het inventariseren van alle zaken waar we rekening mee 
moeten houden om er een mooie reis van te kunnen maken.   
Onderaan de brief vinden jullie een strookje dat ingeleverd moet worden (uiterlijk voor 9 
september) bij mevrouw Sonnega. Voor de handigheid krijg je deze brief ook op papier 
uitgedeeld, zodat je direct alle noodzakelijke gegevens kunt noteren en kunt inleveren. 
 
Reisplan: 
- De reis is van maandag 3 oktober tot en met vrijdag 7 oktober 2022. 
- We verzamelen op 3 oktober voor het schoolgebouw van CSG Liudger. De bus vertrekt om 

07:45 uur. De leerlingen moeten 07:30 uur aanwezig zijn. 
Voordat we vertrekken, wordt gecontroleerd of het paspoort aanwezig is.  

 Niet aanwezig = thuisblijven!  
- Via Duinkerken reizen we naar Dover. We hopen om 20.00 uur in Grittleton aan te komen. 
- Op 4 en 5 oktober is er een wisselprogramma. 
- Op 6 oktober gaan we met z’n allen naar London. ’s Avonds reizen we rechtstreeks door naar 

Dover, waar we een nachtboot nemen. 
- Op 7 oktober hopen we voor het middaguur weer terug in Burgum te zijn.  
 
Opgelet: 
- Zorg voor een geldig paspoort. 
- Mocht het in Engeland noodzakelijk zijn een dokter of ziekenhuis te bezoeken, dan is er een 
 zorgpas of een kopie daarvan nodig. Neem de zorgpas dus altijd mee.  
-    Doe een kopie van het paspoort en de zorgpas in de koffer, voor het geval de portemonnee 
  kwijtraakt. 
- Mochten er medicijnen gebruikt worden, dan is het handig om de verpakking en de  bijsluiter 

van het medicijn mee te nemen. Mocht er iets aan de hand zijn, dan weten we in ieder geval 
welke medicijnen er gebruikt worden. Mocht er een medicijnpaspoort nodig zijn, neem die dan 
mee. 
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- Sommige medicijnen vallen onder de Opiumwet. In dat geval is een geldige doktersverklaring  

noodzakelijk, waarin de persoonlijke gegevens staan vermeld. Regel dit zo spoedig mogelijk via 
de huisarts. Meld aan mevrouw Sonnega om welke medicijnen het gaat en lever de verklaring 
bij haar in. 

- Mocht je bepaalde voedselallergieën hebben of vegetariër zijn, dan is het handig dat de 
leiding dit weet. We zijn te gast bij een organisatie die zowel het ontbijt, de lunchpakketjes als 
het avondeten verzorgen. Zij willen graag van tevoren weten hoeveel vegetariërs of mensen 
met een allergie er in de groep zitten, zodat ze er rekening mee kunnen houden.  

-    Je bent tijdens de Engelandreis via school verzekerd. Het is dus niet nodig een 
 reisverzekering af te sluiten. 
- Om alvast te noteren: het adres waar we verblijven:    
      Grittleton House, Grittleton, Chippenham, Wiltshire, SN14 6AP.  
      Telefoonnummer: +44(0)1249782434. 
 
Voordat we naar Engeland gaan, willen we graag een lijst maken met alle mobiele 
telefoonnummers. Het is noodzakelijk dat we elkaar in Engeland altijd kunnen bereiken. Na de 
Engelandreis wordt deze lijst vernietigd. De leerlingen krijgen ook een lijstje met mobiele 
nummers om de leraren te kunnen bereiken.  
 
Mochten er nog vragen zijn, dan kun u zich richten tot mevrouw Sonnega. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
F. Boode 
teamleider HAVOtop 
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Ik, ………………………………………………………………………………………………………..…., uit klas havo 5,   
 
laat hierbij weten dat ik: 
 
 
□ Medicijnen gebruik, namelijk  ……………………………………………………………………………… 
 
□ Een doktersverklaring voor medicijngebruik nodig heb en dat ik dat zelf met mijn 

huisarts/psycholoog regel  
 
□ Allergisch ben voor:  …………………………………………………………………… 
 
□ Vegetariër ben 
 
□ Iets anders wil melden, namelijk:………………………………………………………………….. 
 
□ Op de hoogte ben van deze brief     
 
 
 
Naam leerling: 
 
 
Handtekening:       
 
 
 
Hierbij onderteken ik als ouder dat ik deze brief heb gelezen. 
 
 
Naam ouder: 
 
 
Handtekening:  
 
 
Lever dit formulier voor 9 september in bij mevrouw Sonnega. 
 
 
 
 

 

 
 
 


