
 

 

 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van atheneum 4 
(en ter info naar de leerlingen) 
 
Betreft: driedaagse reis naar Keulen 
 
 
Zwolle, 13 mei 2022 
 
 
Beste ouder/verzorger,  
 
Met deze brief willen wij u informeren over de ‘alternatieve’ driedaagse reis naar Keulen.  
 
Wegens corona heeft uw kind in klas 2 en klas 4 de geplande uitwisselingen naar Duitsland 
moeten missen. Om deze groep leerlingen toch een kennismaking met een stad in het 
buitenland, een kennismaking met een andere cultuur en een reis met medeleerlingen te 
kunnen bieden, heeft de werkgroep Buitenschools Leren een alternatieve reis naar Keulen 
georganiseerd. 
 
Tijdens deze driedaagse reis krijgen de leerlingen een rondleiding door de stad en bezoeken 
ze diverse bezienswaardigheden in Keulen, zoals de Dom en een museum. Daarnaast wordt er 
voor een middag een keuze-activiteit aangeboden. Er wordt afgesloten met een bezoek aan 
MoviePark Germany.  
 
Op het moment van schrijven zijn er de volgende inreisbeperkingen van kracht wegens 
corona:  als u naar Duitsland reist, moet u een geldig coronabewijs (EU-Digitaal Corona 
Certificaat) bij u hebben. Een geldig coronabewijs is uw digitale vaccinatie-, herstel-, of 
negatieve testbewijs uit de CoronaCheck-app. 
Voor meer (actuele) informatie hierover, raadpleeg de volgende website:  
https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/duitsland 
Verder zal bij diverse activiteiten een FFP2-mondkapje vereist zijn. 
 
De driedaagse reis zal plaatsvinden van woensdag 29 juni tot en met vrijdag 1 juli 2022. 
Deelname aan deze cultuurreis kost € 250,-. Bij dit bedrag zijn vervoer, verblijf, eten en 
drinken en alle activiteiten inbegrepen. U ontvangt binnenkort hiervoor een factuur via het 
digitale betalingssysteem WisCollect. Uiteraard bieden wij daarbij de mogelijkheid van 
gespreide betaling.  
Hiernaast raden wij aan om uw kind wat extra zakgeld mee te laten nemen, voor een ijsje of 
iets dergelijks. 
 
 
 
 

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/duitsland


 
 
Als er een onoverkomelijke reden is waarom uw kind/pupil niet mee zou kunnen, wilt u dan 
voor overleg contact opnemen met ondergetekende? 
 
Binnenkort ontvangen de leerlingen het programma, een paklijst en een retourformulier; dit 
laatste in verband met bijzonderheden t.a.v. gezondheid en dieetvoorschriften etc.  
 
Wij hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.   
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
dhr. Ronald Doornekamp, teamleider vwo 
mw. Melissa Kamp, coördinator cultuurreis Keulen 
 
 
 
 


