Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van havo 4
(en ter info naar de leerlingen)
Betreft: cultuurreis Praag, havo 5 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 havo 5.
Deze cultuurreis zal naar Praag gaan, de hoofdstad van Tsjechië, en zal plaatsvinden van
maandagochtend 19 september t/m vrijdagochtend 23 september 2022.
Praag, ook wel “de stad van de honderd torens” (het zijn er in werkelijkheid rond de 550!) is
een stad die bol staat van de historische gebouwen en het oude centrum staat op de
werelderfgoedlijst van UNESCO. Het is een prachtige stad om doorheen te lopen en deze
bestemming biedt mogelijkheden voor een goed gevuld activiteitenprogramma voor onze
leerlingen.
Tijdens de reis zullen we diverse bezienswaardigheden bezoeken, waaronder de Joodse wijk
met zijn Joodse begraafplaats en synagogen. We zullen een bezoek brengen aan voormalig
concentratiekamp Theresiënstadt en er wordt een keuzeprogramma aan de leerlingen
aangeboden, waarbij bijvoorbeeld gekozen kan worden voor culturele activiteiten zoals een
bezoek aan de Praagse Burcht, een sportievere activiteit zoals klimmen, of een bezoek aan de
dierentuin. Veel activiteiten zullen in grotere groepen en onder begeleiding gebeuren, maar
daarnaast zal er van leerlingen verwacht worden dat zij zelfstandig en in kleinere groepen
zonder begeleiding activiteiten ondernemen. Ook maken we zoveel mogelijk gebruik van het
openbaar vervoer in de stad en hopen leerlingen hiermee bekend(er) en vertrouwd(er) te
maken. We hopen ook aankomend schooljaar op een leuke, leerzame, culturele reis!
Deelname aan deze cultuurreis kost € 375,00. 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 havo 5. Uiteraard bieden wij daarbij de
mogelijkheid van gespreide betaling aan.
Op het moment van schrijven gelden er geen inreisbeperkingen wegens corona. Uiteraard
houden we er wel rekening mee dat dit kan wijzigen. Actuele informatie hierover is te vinden
op de volgende website: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reisadvies/tsjechie

Als er een onoverkomelijke reden is waarom uw zoon/dochter/pupil niet mee zou kunnen,
wilt u dan voor overleg contact opnemen met de coördinator van deze reis?
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. Gerard Kuper, teamleider havo
mw. Melissa Kamp, coördinator cultuurreis Praag

