
 

 

‘s-Gravenzande, 26 augustus 2022 

 

 

  
 
Betreft: cultuurreis Londen 
 
 
 
Aan de ouders en leerlingen van klas 4 mavo, 
 
 
Op woensdag 7 september 2022 zullen we vertrekken richting Londen. We vertrekken om 
4:15 uur ‘s morgens vanaf de parkeerplaats bij het Juliana Sportpark in ’s Gravenzande. De 
bus rijdt om 4:15 uur weg, zorg dus dat je uiterlijk om 4:00 uur aanwezig bent. Na een mooie 
reis verwachten we vrijdagavond rond 00:30 uur weer terug te zijn in ’s Gravenzande. 
 
We zullen verblijven in:  
St. Christopher’s Inn The Village 
165 Borough High St, London SE1 1HR, Verenigd Koninkrijk 
 
De reis zal begeleid worden door de volgende docenten: mevrouw van Harmelen, mevrouw 
van Wingerden, meneer van Reenen, mevrouw Kruithof en meneer Faase. 
 
De leerlingen zullen een prachtig programma volgen waarin de hoogtepunten van Londen 
naar voren komen. Daarnaast hebben we twee keer een keuzeprogramma. Sommige keuzes 
brengen extra kosten met zich mee, maar er is altijd minimaal een gratis keuze. Deze keuzes 
zijn door de leerlingen vooraf betaald.  
 
Belangrijk:  

1. Lever een kopie van je paspoort in bij de administratie. 
2. Lever een getekend reisprotocol in bij de administratie. Dit protocol wordt 

uitgedeeld aan de leerlingen. 
3. 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). 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 Geldig paspoort (voordat je de bus in stapt, moét je die laten zien! Zonder paspoort 
kun je niet met de boot mee namelijk. Het document wordt door de douane gescand, 
dus het is belangrijk dat je paspoort geldig is.) Maak een foto van je paspoort, dan heb 
je er in ieder geval een afbeelding van in het geval je je paspoort onverhoopt 
kwijtraakt.  
 

 Zakgeld: de leerlingen hebben geld nodig voor een lunch (3x) en 2x avondeten. De 
eerste avond eten we gezamenlijk, en dat zit bij de prijs inbegrepen. De tweede avond 
mag je in een straat waar veel restaurantjes zitten op eigen gelegenheid eten, en de 
derde avond zijn we op de boot op de terugweg. Natuurlijk is het ook leuk om wat 
souvenirs te kopen. Houd er rekening mee dat Londen niet heel goedkoop is. Om een 
idee te geven van de prijzen: voor een lunch die net iets leuker is dan de McDonalds 
betaal je gauw 10 pond. Voor een pizza met een frisdrankje moet je in een leuk 
pizzatentje zo’n 16 pond afrekenen. 

 

 Het is handig om wat ontbijt en eventueel zelfs een lunch mee te nemen voor de 
eerste ochtend. Op de boot kan je echter ook wat kopen, en bij het lunchmoment is er 
ook gelegenheid om wat te kopen in Londen. 

 

 Pinpas en/of cashgeld: de meeste leerlingen hebben een pinpas. Let erop dat die ook 
in het buitenland gebruikt kan worden; soms moet die optie eerst nog geactiveerd 
worden. Als je cashgeld meeneemt, zorg dan voor Engelse ponden! Op de boot is er 
doorgaans gelegenheid om alvast wat ponden te pinnen. 

 

 Zorgverzekeringpas (maak ook hier een foto van!) 
 

 Goede wandelschoenen, paraplu of regenjasje. 
 

 Handdoek. (Beddengoed is wel aanwezig in het hostel) 

 

 Tijdens de bus- en bootreis zijn geluidsboxen niet toegestaan. 
 

 Oplader: in Engeland heb je een adapter nodig om de stekkers van onze apparaten in 
het stopcontact te stoppen. Onderling afspreken wie een adapter meeneemt is 
handig! Bij je bed zit in principe ook een USB-poort en in het hostel zijn ook adapters 
beschikbaar is ons verteld, maar áls je er thuis al één hebt…  
 
 

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 

mailto:fse@isw.info

