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Zwolle, 3 oktober 2022 

 

 

 

Betreft: Buitenlandreizen en Athenespelen 

 

 

 

Beste leerlingen uit klas 4 en 5, geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Met deze brief willen we jullie/u informeren over de buitenlandreizen naar Berlijn, Parijs en 

Londen en de Athenespelen.  

 

Dit schooljaar organiseren we de Berlijn- Parijs- en Londenreis en de Athenespelen in Groningen. 

Al deze excursies worden gepland in de laatste week van mei. De Berlijn- en Parijsreis vinden 

plaats van 24 t/m 26 mei, de Athenespelen op 25 en 26 mei.  De exacte reisdagen van de 

Londenreis zijn echter nog niet bekend. De reizen zijn verbonden aan de vakken Duits, Frans en 

Cambridge Engels. De Athenespelen zijn een tweedaags sportevenement waarbij scholen met 

hun beste sporters uit leerjaar 4 en 5 naar Groningen komen om het in verschillende sporten 

tegen elkaar op te nemen.  

 

Om de organisatie van de reizen rond te krijgen is er aan de reizen een aantal voorwaarden 

verbonden: 

1. Leerlingen die in klas 4 Frans en/of Duits en/of Cambridge hebben komen in aanmerking 

voor een reis naar Parijs, Berlijn of Londen. 

2. Leerlingen uit klas 4 met Frans mogen naar Parijs en leerlingen met Duits mogen naar 

Berlijn. Een leerling die Frans en Duits heeft mag kiezen tussen Parijs en Berlijn.  

3. De Londenreis is voor alle leerlingen zonder Frans of Duits, maar met Cambridge in klas 

4. 

4. Leerlingen uit klas 5 die vorig jaar Cambridge Engels hebben gevolgd en vorig schooljaar 

niet naar Berlijn of Parijs zijn geweest, kunnen dit jaar mee naar Londen. 

5. De Athenespelen zijn voor alle leerlingen uit klas 4 en 5.  

6. Deelname aan de Athenespelen gebeurt op basis van een selectie. 

Uiteraard brengen deze reizen kosten met zich mee. Wat de precieze kosten van de reizen zullen 

zijn kunnen we nu nog niet zeggen, omdat dit ook afhangt van het aantal deelnemers. Toch 

willen we een prijsindicatie geven. De kosten voor de Berlijn- en Parijsreis zullen beide tussen 

de €375,00 en €400,00 zijn. De reis naar Londen kost waarschijnlijk ongeveer €500,00 en de 

Athenespelen €20,00.  

 

Let op! Voor de reis naar Londen moet de leerling in het bezit zijn van een geldig paspoort. 
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We inventariseren nu in een vroeg stadium hoeveel animo er is voor de verschillende reizen 

zodat we jullie op tijd duidelijkheid kunnen geven. Wanneer er voor een reis onvoldoende animo 

is kan het namelijk zo zijn dat deze reis komt te vervallen. Via dit formulier kun je als leerling je 

voorkeur voor deelname aan een reis doorgeven. Beantwoord alle vragen in het formulier. Doe 

dit voor woensdag 12 oktober. 

 

Verdere informatie over de reizen en de Athenespelen wordt door de verschillende secties 

verspreid. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

G. Top 

Coördinator klas 3 en 4 

 

W. van Oossanen 

Coördinator klas 5 en 6 

 

Dhr. A.F.M. (Antoon) Boks MEd MA 

Conrector 

 

 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KiYgV9CSYUaEKFRI-XZi8S3w98rdnwdAvBPvfIokmLhUNEwyOVYxTzAxSlo3SlFKVTBOVVk5MDNBNC4u

