
 

 
 
 
 
 
 
 

Speerpunten reis Cambridge 5 vwo  – 6 mei t/m 10 mei 2019 
 

 

 Denk om je reisdocument (hetzelfde als je ingeleverde kopie) en je verzekeringspas! 

Neem ook pen en papier mee. 

 Maandag 6 mei om 06.20 uur verzamelen we op school voor vertrek per bus 

richting Calais en Cambridge. 

 Reis zo licht mogelijk. Maximaal toegelaten bagage 1x handbagage en 1x koffers 

(75x53x30 cm). 

 In het hotel zijn beddengoed en handdoeken aanwezig. 

 Zorg voor schoenen waar je lekker op kunt lopen. 

 Sportief zittende kleding voor tijdens cricket.  

 Denk om een label aan je tas/koffer. 

 Het noodnummer: 0031630554481 (dhr. P. Poppes) Het thuisfront kan dit 

noodnummer gebruiken, maar ook de leerling zelf in Cambridge. Zet dit nummer dus 

in je mobiele telefoon. 

  Als begeleiders gaan mee: dhr. T. Van Woerkom, mw. K. Gomez en dhr. P. Poppes. 

 Het adres van het hotel is: YHA CAMBRIDGE, 97 Tenison Rd, Cambridge CB1 2DN, 

Verenigd Koninkrijk, tel 0044 345 371 9728 

 In Cambridge wordt gezorgd voor ontbijt. De eerste avond gaan we gezamenlijk uit 

eten, maar voor de rest verzorg je de lunch en het diner zelf. Ga ervan uit dat je 

hiervoor een bedrag van rond de €150,- nodig hebt. 

 Geef medicijngebruik en/of informatie over ziekte door aan de docenten. 

 Wees op je hoede voor zakkenrollers en dieven (met name in de metro te London). 

 Je moet je houden aan de aanwijzingen van de begeleiders. 

 Het is verboden alcohol en drugs mee te nemen. Alcohol- en drugsgebruik is niet 

toegestaan. 

 Ga niet alleen ergens naar toe! Zorg dat je altijd met andere leerlingen bent. 

 Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar kamer.  

 Leerlingen gaan alleen uit onder begeleiding van minimaal twee docenten. Zonder 

docenten uitgaan is niet toegestaan. 

 Om 00.00 uur zijn alle leerlingen op hun kamer, tenzij de begeleiders anders 

beslissen. 

 Wanneer een leerling zich ernstig misdraagt, kan hij/zij door de begeleiders worden 

teruggestuurd naar Nederland. De kosten zijn voor de leerling/ouders. Voordat deze 

straf wordt opgelegd, wordt contact opgenomen met de schoolleiding en de ouders. 

 De terugkomst is op vrijdag 10 mei. We vertrekken om 22.30 uur uit Londen en 

we komen om rond 10.30 uur aan op school. 

 Heel veel plezier! We wensen je een fantastische week toe!

 


