Aan de ouders van de leerlingen uit het 4e leerjaar
Betreft: Disneyreis 4 juni 2020
Geachte ouder/verzorger,
Om het jaar organiseert de Horeca Vakschool Rotterdam voor de bovenbouw een 24-uurs schoolreis naar de
attractieparken van Disney Paris. Na inventarisatie onder de leerlingen blijkt daar voldoende animo voor te
bestaan. De kosten voor deze schoolreis bedragen € 85,-- per leerling. Op donderdag 4 juni gaat de schoolreis
plaatsvinden. Er gelden echter strikte afspraken inzake gedrag, drank e.d. We maken er een ontspannen en
gezellige ’24 uur’ van maken. Onderstaand de vertrek- /aankomsttijden vanaf het busstation van CS Rotterdam.







Verzamelen:
Vertrek:
Aankomst Disney Paris:
Vertrek Disney Paris:
Aankomst CS Rotterdam:
Begeleidingsteam:

donderdagochtend 4 juni om 02.00 uur busstation CS Rotterdam
donderdagochtend 4 juni om 02.15 uur busstation CS Rotterdam
09.30 uur (uitreiking toegangstickets voor beide parken)
17.30 uur precies (anders op eigen kosten terug per Thalys……….)
vrijdag 5 juni om 00.10 uur (u haalt uw zoon/dochter op)
Wordt nog nader bekend gemaakt op onze website.

Kosten:
De kosten voor deze schoolreis bedragen € 85,-- per leerling. Ik verzoek u dit bedrag vóór 1 april 2020 over te
maken op rekeningnummer NL15ABNA 055.22.93.458 t.n.v. de Horeca Vakschool Rotterdam onder vermelding
van: 85690/Disney Paris en de klas én de naam van uw zoon/dochter. Voor de goede orde, het aanmelden voor
deze schoolreis door uw zoon/dochter verplicht u tot betaling.
ID-kaart/paspoort:
Alleen leerlingen die het volledige bedrag hebben betaald én een geldige ID-kaart (of geldig paspoort) kunnen
tonen, worden toegelaten in de bus! Het afmelden na aanvankelijke aanmelding verloopt uitsluitend per e-mail
naar info@hvsr.nl t.a.v. de administratie. Afmelden kan tot uiterlijk 1 april 2020.
Verzekering:
Gedurende de gehele reis is uw zoon/dochter verzekerd via onze schoolverzekering.
Alcohol/roken/gedrag:
Het gebruik van alcohol/drugs voorafgaand aan én tijdens de schoolreis is strikt verboden en er zal hierop bij
vertrek streng worden gecontroleerd. Gedurende de gehele reis blijft dit verbod gelden. Roken in de bus is
sowieso verboden. Voorts worden misdragingen niet getolereerd. Energiedrankjes zijn helaas ook uit den boze.
De HVsR is niet voor niets een door de GGD-Rijnmond met vier sterren bekroonde ‘Gezonde School’.
Eten/drinken:
Tijdens de heenreis wordt er in de ochtend op een geschikte plek uitgebreid ‘in de natuur’ ontbeten. De
leerlingen maken tijdens het ontbijt ook hun eigen lunchpakket klaar. Het is namelijk toegestaan om een
lunchpakket en een klein flesje water mee de Disneyparken in te nemen. Voor grotere flessen frisdrank geldt dat
echter niet. Uw zoon/dochter krijgt vanuit de fooienpot van het restaurant ongeveer € 15,00 aan ‘zakgeld’ mee
om iets in de parken te kopen. Kort na het vertrek uit Disney (om 19.30 uur) stopt de bus op een daartoe geschikte
plek voor een eenvoudige doch voedzame maaltijd op eigen kosten.
Thuisblijvers:
Voor de leerlingen die niet met de schoolreis meegaan, gaan de lessen in aangepaste vorm gewoon door (HV4).
Met vriendelijke groet,
M. Meily
(directeur Horeca Vakschool Rotterdam)

