Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van mavo 3 en
MH3 (en ter info naar de leerlingen)
Betreft: cultuurreis Berlijn, mavo 4 schooljaar 2022 - 2023

Zwolle, 13 mei 2022

Beste ouder/verzorger,
Met deze brief willen wij u informeren over de cultuurreis die wordt georganiseerd voor alle
leerlingen van mavo 4.
Deze cultuurreis zal naar Berlijn gaan en zal plaatsvinden van maandag 19 september t/m
vrijdag 23 september 2022.
Berlijn; tijdens het wandelen en fietsen door deze stad kom je ogen tekort. Deze bruisende
metropool in Duitsland kent vele gezichten. Overal laten interessante bezienswaardigheden
het rijke verleden van de Duitse hoofdstad zien, waaronder het Joods monument, Checkpoint
Charlie en de Berlijnse muur. Ook kom je overal bijzondere moderne gebouwen en
toeristische hoogtepunten tegen. Kortom: een schatkamer van cultuur en historie. Het is een
prachtige stad om doorheen te lopen en deze bestemming biedt mogelijkheden voor een
goed gevuld activiteitenprogramma voor onze leerlingen.
Berlijn speelde een belangrijke rol in de beide wereldoorlogen en in de Koude Oorlog. Dit zijn
tevens belangrijke onderdelen van het examenprogramma geschiedenis. Maar uiteraard is dit
ook van belang voor de algemene ontwikkeling van alle leerlingen.
Deelname aan deze cultuurreis kost € 435,00. Bij dit bedrag zijn vervoer, verblijf, eten en
drinken en alle excursies inbegrepen. U ontvangt hiervoor een factuur via het digitale
betalingssysteem WisCollect, nadat de overgangsvergaderingen hebben plaatsgevonden en
uw kind/pupil daadwerkelijk is bevorderd naar mavo 4 . Uiteraard bieden wij daarbij de
mogelijkheid van gespreide betaling aan.
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.

Aan het einde van het schooljaar ontvangt u een formulier met een deelnamestrookje.
We willen graag voor de zomervakantie weten wie er mee gaan met deze reis. Dit strookje
moeten de leerlingen inleveren op het moment dat ze hun rapport op komen halen.
Als er een onoverkomelijke reden is waarom uw zoon/dochter/pupil niet mee zou kunnen,
wilt u dan voor overleg contact opnemen met de teamleider van de mavo?
In het nieuwe schooljaar ontvangt iedereen 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. Harrold Hamberg, teamleider mavo
en
mw. Cynthia Wevers, mw. Bea Dekker, dhr. Gert Jan Barneveld,
coördinatoren cultuurreis Berlijn

