
 

‘s-Gravenzande, 31 maart 2022 

 

 

 

 

Betreft: cultuurreis Maastricht 

 

 

 

 

Aan de ouders en leerlingen van klas 4 mavo, 

 

Op dinsdag 12 april 2022 zullen we vertrekken richting Maastricht. We vertrekken om 8:30 uur ‘s 

morgens vanaf de parkeerplaats bij het Juliana Sportpark in ’s Gravenzande. De bus rijdt om 8:30 uur 

weg, zorg dus dat je uiterlijk om 8:15 uur aanwezig bent. Na een mooie reis verwachten we 

donderdagmiddag rond 17:30 uur weer terug te zijn in ’s Gravenzande. 

 

We zullen verblijven in: 

 

StayOkay Hostel Maastricht 

Maasboulevard 101, 6211 JW Maastricht 

 

De leerlingen zullen een mooi programma volgen waarbij ze de stad Maastricht goed leren kennen. We 

gaan een boottocht maken op de Maas, gaan de grotten van Maastricht bezoeken, een digitaal spel 

doen met het centrum als speelveld, we hebben een pubquiz, een silent disco en nog veel meer.  

We hebben daarnaast een keuzeprogramma voor leerlingen. Sommige keuzes brengen extra kosten 

met zich mee, maar er is altijd minimaal een gratis keuze. Indien uw zoon/dochter gekozen heeft voor 

een betaalde activiteit, dan zult u hiervoor een factuur ontvangen via Wis Collect. 

 

Belangrijk: 

Geef medische en/of sociale bijzonderheden door aan één van de begeleiders. 

 

Contact in geval van calamiteiten 

Bij calamiteiten binnen kantooruren is de school altijd bereikbaar via: 0174-414400. In geval van 

calamiteiten buiten kantooruren is de school bereikbaar via het volgende telefoonnummer:  

06-20294417 (mevrouw Verweij). 

 

Verzekering 

Onze school heeft een doorlopende reis- en annuleringsverzekering en een ongevallenverzekering 

afgesloten. Deze verzekeringen zijn onderdeel van de het totale verzekeringspakket binnen ISW. Op 

onze website kunt u hier meer informatie over vinden onder het kopje: “Voor ouders”. U kunt uiteraard 

zelf bepalen of u een aanvullende verzekering afsluit. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips voor de paklijst 

Belangrijk om aan te denken bij het inpakken van je tas: 

 

 Geldige identiteitskaart  

We blijven in Nederland, dus de kans is klein dat er om gevraagd wordt. Tip: maak een foto van je 

identiteitsbewijs, dan heb je er in ieder geval een afbeelding van in het geval je je identiteitsbewijs 

onverhoopt kwijtraakt. 

 

 Zakgeld 

De leerlingen lunchen 3x op eigen gelegenheid. Voor de eerste dag kun je zelf een lunchpakketje 

meenemen. Voor de tweede en derde dag is het handig wat geld bij je te hebben voor een 

eenvoudige lunch. De eerste avond eten we gezamenlijk, en dat zit bij de prijs inbegrepen. De 

tweede avond mag je in één van de straten van het centrum waar veel restaurantjes zitten op 

eigen gelegenheid eten. Je hebt in Maastricht veel restaurantjes met studentenkorting waar je voor 

niet al te veel geld kunt eten. Natuurlijk is het ook leuk om wat souvenirs te kopen of wat te 

shoppen, maar dat hoeft natuurlijk niet. 

 

 Zorgverzekeringpas (of maak hier een foto van!) 

 

 Goede loopschoenen en een paraplu of regenjasje. 

 

 Handdoek(en)  

Beddengoed is wel aanwezig in het hostel. 

 

 Tijdens de busreis zijn geluidsboxen niet toegestaan. 

 

De reis zal begeleid worden door de volgende docenten: mevrouw van Harmelen, mevrouw van 

Wingerden, mevrouw Piekar, mevrouw van der Male, mevrouw Bakker, meneer Sabee, meneer van 

Reenen, meneer van Zeijl, meneer Faase én meneer Faase. 

 

De docenten hebben er zin in, laten we er een geweldige cultuurreis van maken! Heeft u vragen over 

de cultuurreis, neemt u dan gerust contact op met één van de begeleiders. 

 

Met vriendelijke groet, namens de organisatie,  

dhr. P. Faase (fse@isw.info) 

06-24881686 


