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Zwolle, 27 augustus 2021 

 

 

 

Betreft: Mededeling met betrekking tot de Rome- / Griekenlandreis oktober 2021 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen van leerjaar 5 en 6, 

 

Na lang geduld krijgen we eindelijk de Rome- / Griekenlandreis ook voor deze jaarlaag in het 

vizier! De Romereis vindt plaats van 24 t/m 31 oktober en de Griekenlandreis van 25 t/m 31 

oktober 2021. Langzaam maar zeker zijn de openbare gebouwen, musea, monumenten en 

archeologische sites weer open gegaan. De laatste daarvan zullen per 1 september a.s. weer 

geopend worden. Voorzichtig durven we weer te dromen over het beklimmen van de Akropolis 

van Athene, een wandeling op de Via Appia, het bewonderen van de Laocoöngroep of het 

reusachtige Stadio dei Marmi. 

 

Momenteel zijn we bezig met de laatste reserveringen, de planning en de spreekbeurten.  

Uiteraard maken we de reizen met in achtneming van de geldende regelgeving rondom Covid. 

Zoals u wellicht weet, geldt voor reizen van en naar het buitenland, de bezoeklocaties, 

restaurants en accommodaties tijdens onze reis, dat ze voor iedereen toegankelijk zijn op 

vertoon van een QR-code uit de Corona checkapp op een smartphone of tablet (Digitaal Corona 

Certificaat of DCC).  

 

De meeste mensen zijn inmiddels gevaccineerd, maar dat geldt niet voor iedereen.  

Daarom sturen wij u deze brief. Het is ruimschoots mogelijk om voor de reis kosteloos een 

vaccinatie te krijgen. Let op: voor een geldige vaccinatie in het buitenland moet de tweede 

vaccinactie op zijn laatst 14 dagen voor vertrek gehaald zijn, dus uiterlijk zaterdag 9 oktober. 

Daarnaast moet iedere reiziger een Passenger Locator Form (PLF) kunnen tonen waarop de reis- 

en coronagegevens staan. Die laatste kunt u online invullen en printen. 

 

Om de reis op een gedegen manier voor te kunnen bereiden, is het voor ons als school van 

belang om te weten welke situatie voor uw zoon/dochter van toepassing is op het moment van 

reizen. Daarom vragen we u om dat anoniem zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op vrijdag 3 

september 2021 via dit formulier aan te geven.  

 

Voor leerlingen die niet of niet volledig gevaccineerd zijn, geldt dat ze een officieel bewijs van 

een PCR-test of snelle antigeentest (max. 48 uur) of een herstelbewijs (max. 6 maanden oud) 

kunnen overleggen. De consequenties tijdens de reis willen we zonder omhaal onder uw 

aandacht brengen: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KiYgV9CSYUaEKFRI-XZi8S3w98rdnwdAvBPvfIokmLhUMEYzSEwyTU5QWkxDSkhIWkFVNjk0NU9FOS4u
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- Omdat we een week op reis zijn betekent dat de leerlingen zonder vaccinatie of herstelbewijs 

minimaal 4x testen op een officiële locatie, aangezien er dagelijks excursies op het 

programma staan waarbij het tonen van de genoemde QR-code vereist is.  

- Dat betekent dat er ‘s morgens vroeg vóór, of ‘s avonds na het dagprogramma een testlocatie 

gezocht moet worden. Bovendien testen veel locaties op afspraak. In Rome, en zeker in 

Griekenland zijn testlocaties niet altijd om de hoek.  

- Testen kan in Griekenland bij ziekenhuizen of privéklinieken, echter buiten Athene in de regio 

waar wij reizen zijn die locaties er nauwelijks. Dat kan betekenen dat de leerlingen eens in 

de 48 uur terug moet reizen naar Athene om te testen en niet kan deelnemen aan een deel 

van het programma. 

- Bij geen (tijdige) testuitslag kan de leerling niet deelnemen aan het excursieprogramma. 

- Aan het testen in het buitenland zijn kosten verbonden. Een antigeentest is er vanaf 

ongeveer  € 40,- maar de praktijk in Griekenland en Italië is dat de kosten voor een test 

(meestal op een commerciële locatie) ergens tussen de € 40 en € 400,- liggen. 

- Mocht een leerling bij een test positief getest worden, dan betekent het dat hij of zij 10 dagen 

in quarantaine zal moeten in Italië of Griekenland. (Met vaccinatie is testen niet nodig.) 

- Omdat de vaccinatie in Nederland kosteloos is, zullen bovengenoemde tests en andere 

daaruit voortvloeiende kosten niet door de school worden vergoed. 

 

Na deze inventarisatie bepalen we als Rome-/Griekenland commissie of en welke aanvullende 

maatregelen we zullen treffen.  

 

Dinsdag 7 september 2021 kunt u vast noteren in uw agenda, want dan staat de (online) 

informatiebijeenkomst voor de Rome-/Griekenlandreis gepland. U krijgt hiervoor een aparte 

uitnodiging. 

 

Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, dan kunt u mailen naar 

wvanoossanen@celeanum.nl 

 

Mede namens de Rome-/ Griekenland commissie, 

 

met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 
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