Westmalle, 16 september 2022

Betreft: buitenlandse reis naar Italië voor de klassen van 6 Moderne
Beste ouders
Beste leerlingen
Naar goede gewoonte bekronen we een schoolloopbaan op het Sint-Jan Berchmanscollege met een
eindejaarsreis. Voor de klassen van de moderne richtingen in het zesde jaar betekent dat een tiendaagse
cultuurreis naar Italië. We reizen van zaterdagmiddag 25 maart tot en met maandagmiddag 3 april 2023
en bezoeken in Italië de belangrijke cultuurcentra Firenze, Siena, Rome, Assisi, Ravenna, Bologna en
Venetië.
Wij schatten het reisbedrag bij benadering op € 930. In dit reisbedrag zitten niet alleen alle transporten
en logementen vervat, maar ook de gemeenschappelijke uitgaven zoals o.m. inkomgelden en de meeste
maaltijden. Drank en enkele maaltijden zijn voor eigen rekening. Reken daarvoor zo’n € 150 aan zakgeld.
Wij beseffen dat dit bedrag een stevige hap is uit het familiale vakantiebudget. Misschien 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. Als er na afloop van de reis nog een budgettair overschot zou zijn,
wordt dat terug naar u overgemaakt. Annulatie- en reisverzekering zijn niet inbegrepen in het reispakket,
maar u bent vrij om hiervoor zelf verdere contacten te leggen.
Eerstdaags ontvangt u via uw zoon/dochter een inschrijvingsblad. Mogen wij u vragen om dit ten laatste
op maandag 3 oktober 2022 ingevuld en ondertekend terug te bezorgen aan de klastitularis. Nadien
ontvangt u digitaal een uitnodiging tot betaling van het voorschot van € 250. De inschrijving is pas
definitief na betaling hiervan. In januari zullen wij u uitnodigen om het resterende saldo te betalen. De
reis wordt binnenkort voorgesteld in de klassen en eind februari zullen de leerlingen nog uitvoerige en
gedetailleerde 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. Toch blijft
corona op de achtergrond aanwezig. We organiseren de meerdaagse reizen volgens de
veiligheidsmaatregelen die op dat ogenblik gelden in binnen- en buitenland. Momenteel gelden er geen
beperkende veiligheidsmaatregelen in Italië, maar we houden er rekening mee dat dit kan veranderen.
Deelnemen aan de reis houdt in dat je de maatregelen onderschrijft die op dat moment in Italië van kracht
zijn.
Met vriendelijke groeten
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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