Westmalle, 16 september 2022
Betreft: buitenlandse reis naar Italië voor de klassen van 6 Grieks en 6 Latijn
Geachte ouders
Geacht reisgezelschap
We hopen dat we dit schooljaar opnieuw dé Rome-reis kunnen organiseren. Deze reis naar de kunst
en de cultuur van Italië is niet alleen een onvergetelijke ervaring. Ze vormt zeker voor de leerlingen
van het zesde jaar klassieke talen ook de bekroning van hun klassieke studies.
Dit schooljaar reizen wij met 6 GR en 6 LA naar Italië van zondagmiddag 26 maart tot en met
donderdagmiddag 6 april 2023. Wij bezoeken er de belangrijke cultuurcentra Pisa, Firenze, Siena,
Rome, Assisi, Ravenna en Venetië. Vanuit de opleiding Latijn en/of Grieks wordt het reisprogramma
uitgebreid met een fascinerend bezoek aan de unieke sites van Pompeï en Paestum en nodigt de
oudheid in de eeuwige stad Rome uit tot een verdere uitdieping. Daarom ook zullen 6 GR en 6 LA
langer in Italië verblijven dan de andere studierichtingen.
Wij schatten het reisbedrag bij benadering op € 1.250. In dit reisbedrag zitten niet alleen alle
transporten en logementen vervat, maar ook de gemeenschappelijke uitgaven zoals o.m.
inkomgelden, de meeste ontbijten en de avondmaaltijden. Drank en de meeste middagmalen zijn voor
eigen rekening. We hopen dat er zoals bij de vorige edities op het einde een financieel overschot zal
zijn. Dat zal dan uiteraard terugbetaald worden.
Een annulatie- en reisverzekering zit in deze kostprijs niet inbegrepen. De ervaring leert ons dat ouders
dit eenvoudig met hun eigen verzekeringsagent kunnen regelen.
Wij beseffen dat dit reisbedrag in ieder geval een stevige hap is uit het familiale vakantiebudget.
Wellicht kan uw dochter of zoon hierin zelf (heel) wat bijdragen met haar of zijn 'eindejaarstoelage'
en/of met de opbrengst van een voorbije of komende vakantiejob.
Eerstdaags ontvangt uw zoon/dochter een inschrijvingsformulier voor deze reis. Mogen wij vragen om
dit ten laatste op vrijdag 7 oktober 2022 ingevuld en ondertekend terug te bezorgen aan de heer
Seliaerts. Kort nadien ontvangt u digitaal een uitnodiging tot betaling van het voorschot van € 300. De
inschrijving is pas definitief na betaling hiervan.
In januari zullen wij u uitnodigen om het resterende saldo te betalen. Einde februari zullen de
leerlingen uitvoerige documentatie ontvangen. Begin maart zullen wij de ouders uitnodigen voor
een informatieve avond. U bent vanzelfsprekend ook eerder welkom indien u reeds bijkomende
inlichtingen wenst.
Tot slot nog dit. De school is blij dat we opnieuw meerdaagse uitstappen mogen aanbieden. We
organiseren de meerdaagse reizen volgens de veiligheidsmaatregelen die op dat ogenblik gelden in
binnen- en buitenland. Deelnemen aan de reis houdt in dat je die maatregelen onderschrijft. We willen
nu al duidelijk stellen dat het onmogelijk is om de gehele organisatie om te gooien teneinde tegemoet
te kunnen komen aan individuele vragen.
Met vriendelijke groeten
D. Seliaerts
namens de begeleidende leerkrachten

E. Van Huffelen
algemeen directeur

Deze informatie kan je ook raadplegen op ‘www.sjbmalle.be/secundair’ in de rubriek ‘kalenders & brieven’.
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