Aan alle leerlingen van het 4e leerjaar 2018-2019
Beste leerlingen,
Op dinsdag 11 september 2018 presenteren we de 4 culturele stedenreizen.
Deze culturele stedenreizen zijn dit schooljaar in april, vlak vóór de meivakantie.
Alleen vierdeklassers mogen deelnemen. We hopen natuurlijk dat iedereen de kans
krijgt om aan deze leerzame en prettige activiteiten mee te doen.
De organisatoren hopen dat jullie het aanbod aantrekkelijk vinden, zodat alle reizen
door kunnen gaan.
Het is belangrijk dat je het volgende bedenkt voordat je je inschrijft:
 Het zijn culturele reizen, dus het programma is voor iedereen verplicht.
Als je alleen mee wil voor de lol, maar niet mee wil doen met de leerzame
(maar ook leuke!) onderdelen, kun je je beter niet aanmelden.


Je meldt je aan voor één reis, maar je mag een 2de keuze opgeven in geval
van over-inschrijving.
Word je uitgeloot en ga je niet mee met je 2de keuze, dan wordt het
inschrijfgeld geretourneerd.



Digitale aanmelding kan vanaf dinsdag 11 tot en met dinsdag 18
september 2018.
Op de site van de school staat een link naar het inschrijfformulier.
(Den Hulster site → activiteiten → reizen → link naar Google Form)



Zonder kopie Pas/ID en betaling van inschrijfgeld wordt je aanmelding niet in
behandeling genomen. Mail een kopie van Pas/ID (voor- en achterzijde) naar
de contact persoon van reis 1ste keuze. (Zie onderaan de algemene informatie
voor de mailadressen.
Vermeld in de titel: reis 1ste keuze, naam en klas.



De betaling van het inschrijfgeld wordt verwerkt door de centrale
administratie. Via de mailbox van jullie ouders ontvangen jullie in week
41( vanaf maandag 8 oktober) een factuur van € 100,-.
Deze factuur moet binnen 8 dagen na ontvangst worden betaald.
Via het betalingssysteem (WIS-collect) is na betaling ook zichtbaar dat
de betaling voldaan is.



In verband met noodsituaties moet je ID/paspoort 3 maanden na terugkomst
nog geldig zijn.



Het inschrijfbedrag wordt niet terugbetaald indien je onverhoopt niet aan de
reis mee kunt/wilt doen.



Voor alle deelnemers is een zeer beperkte reisverzekering afgesloten, zonder
bagage- en gelddekking. Indien gewenst, moeten deelnemers zelf voor
uitgebreidere reisverzekering zorgen.



We sluiten geen annuleringsverzekering af, dus aanmelding betekent een
financiële verplichting.



Er kan aan een leerling deelname aan deze reizen geweigerd worden, indien
zijn of haar gedrag daar aanleiding toe heeft gegeven

●

Ongeveer 4 weken voor vertrek wordt er per reis een
ouderavond georganiseerd.

●

De factuur voor het restantbedrag wordt in week 9 klaargezet.
De facturering van deze bedragen loopt via de centrale administratie.
Deze factuur moet binnen 8 dagen worden betaald.
Openstaande bedragen na aftrek van inschrijfgeld:
Rome
Londen
Berlijn
Barcelona

€425,€325,€225,Ongeveer €256,-

(reisduur 5 dagen)
(reisduur 4 dagen)
(reisduur 4 dagen)
(reisduur 5 nachten/6 dagen)

Voor het insturen van de ID/Pas en eventuele vragen kun je ook terecht bij:
● Rome
● Londen
● Berlijn
● Barcelona

mw. Evers
mw. Craenmehr
dhr. P.M.Knorr
mw. P. van Zeijst

pevers@ogvo.nl
mcraenmehr@ogvo.nl
pknorr@ogvo.nl
pvzeijst@ogvo.nl

Rome
Ma. 15 t/m Vr. 19 April 2019

Doelgroep: Klas 4 VMBO / Havo / (t)VWO
met een aantoonbare culturele interesse.
Maximaal 32 deelnemers.

Bezoek aan:

Forum Romanum, Colosseum,
Triomfbogen, Pantheon, Trastevere, Vaticaanstad
(St. Pieter / Museum), Villa Borghese, Spaanse trappen,
Trevifontein en vele andere bezienswaardigheden. .
Kosten: € 525,- (5-dagen)
(Bij planning van deze reis zijn de kosten van de vliegtuigtickets nog niet bekend,
dit kan een plus of min op de geplande kosten veroorzaken.
Zodra alles bekend is worden jullie hiervan op de hoogte gesteld)
Inbegrepen: hotelovernachtingen incl. ontbijt – alle diners - excursies en
gemeenschappelijke entrees, vliegreis vanaf luchthaven evt. Dusseldorf / Weeze /
Eindhoven - transfer naar hotel/luchthaven en diverse drankjes, ed.
Niet inbegrepen: lunch - eten en drinken tijdens de heenreis - vervoer naar/van
luchthaven
Deelnemers die zich terugtrekken, zijn zelf verantwoordelijk voor de kosten van
annulering van ticket en hotel (of naamsverandering van het vliegtuigticket bij het
bestaan van een evt. reservelijst.)
Begeleidende docenten:
Mevr. Jeanne Thelosen, Dhr. Henk Saes, Dhr. Sjors Gijsbers en Mevr. Petra Evers
Contactpersoon:
Mevr. Petra Evers (pevers@ogvo.nl)
(De inschrijving is alleen geldig via het digitale inschrijfformulier en nadat een kopie
van een geldige Pas of ID (voor- en achterzijde) is gemaild.

Londen 2019
‘Let me take you by the hand
and lead you through the
streets of London’
Wij reizen met een touringcar
van en naar Londen en
maken gebruik van de ferry
overtocht Calais-Dover.
We verblijven 3 nachten in
een hostel, op basis van logies met ontbijt.
We kunnen maximaal 58 leerlingen meenemen.
We hebben het programma nog niet helemaal vastgelegd, maar de volgende
onderdelen zullen er zeker bij zitten: een theater- / musicalvoorstelling, St. Paul’s
Cathedral en een bezoek aan een van de oudste privé scholen van Groot-Brittannië
Harrow Public School. Ook is er voldoende gelegenheid om het centrum van Londen
te verkennen.
We zullen gedurende ons verblijf gebruik maken van de ondergrondse – in Londen
de ‘Tube’ genoemd – om ons naar de verschillende attracties te brengen. Houd er
daarnaast rekening mee dat we geregeld een wandeling zullen maken. In het
programma zal uiteraard ook ruimte zijn voor vrije tijd: lekker shoppen of misschien
een bezoek aan een van de bekende voetbalstadions die Londen rijk is. Wij geven
natuurlijk graag nog meer suggesties.
We hopen voor iedereen een aantrekkelijk programma te hebben.
Vertrek
→
maandag 15 april, 6u30, veilingterrein Hagerhofweg
Terugkomst →
donderdag 18 april, ca. 23u00, veilingterrein Hagerhofweg
Prijs: € 425,Bij de prijs inbegrepen: reiskosten, verblijf in hostel, 3x ontbijt, 3 dagen travel cards
(Tube) en alle entrees van de verschillende programmaonderdelen. Daarnaast zit bij
de prijs minstens 1x een avondmaaltijd en minstens 1x een lunchpakket inbegrepen.
Voor de samenstelling van het programma en boeken van de maaltijden zijn we
natuurlijk ook afhankelijk van de koers van het Britse pond.
Begeleidende docenten van deze reis zijn: Dhr. Harm Engelen, Mevr.
Martha Pimentel en Mevr. Mariska Craenmehr.
Contactpersoon: Mevr. M. Craenmehr (mcraenmehr@ogvo.nl)

Berlijn 2019 …...ist eine Reise wert”.

Maximaal 50 deelnemers!

Toen Berlijn nog een gedeelde stad was (van 1961 t/m 1989) maakte de stad met deze
slogan reclame en dat is zeker van toepassing op het Berlijn van nu.
Berlijn is een stad zonder grenzen, die sinds de val van “de muur” compleet veranderd
is. Tijdens deze reis willen we jullie verschillende mooie dingen van deze fantastische
stad laten zien.
De volgende bezienswaardigheden zaten afgelopen jaren in het programma:
Stadsrondrit o.l.v. Nederlandstalige gids.
East Side Gallery:(1300 meter Berlijnse muur)
Fernsehturm:(365 meter hoog, met op 203 m hoogte een ronddraaiend
platform/restaurant dat een blik over de hele stad verschaft)
Reichstag: (vanuit grote glazen koepel kijk je in de grote vergaderzaal van het Duitse
parlement.
Kurfürstendamm: (met de Gedächtniskirche, Europa –Center, KaDeWe, het grootste
warenhuis van Europa )
Checkpoint Charlie: (voormalige grensovergang voor buitenlanders en diplomaten,
nu museum)
Potsdamer Platz: Ooit het drukste verkeersplein van Europa (Nu een gebied met
hypermoderne architectuur, o.a. het schitterende Sony-Center.)
Brandenburger Tor: de bekendste stadspoort van Berlijn
Holocaust Denkmal: ter nagedachtenis aan de omgekomen joden tussen 1933 en
1945, gelegen naast de Brandenburger Tor.
Berliner Dom: (neo-barok, einde 19 eeuw)
Alexanderplatz: Centrum van het “nieuwe”Berlijn (der “Alex” zegt de Berlijner)
Berliner Zoo: We brengen een bezoek aan deze schitterende dierentuin, midden in de
stad.
Siegessäule: (de triomfzuil, die werd gebouwd na de overwinning in de PruisischDeense oorlog 1864)
Sachsenhausen: (concentratiekamp in Oranienburg, noordelijk van Berlijn)
Gedenkstätte Hohenschönhausen: (voormalige Stasi-gevangenis, waar ex-politieke
gevangenen rondleidingen verzorgen)
Olympiastadion: waar 1936 de Olympische Spelen plaatsvonden en dat
tegenwoordig de thuisbasis is van Hertha BSC
Bowlen: op zijn Amerikaans in “American Bowl”
Disco: in Disco D’Light Club “The Matrix”. Een van de grootste disco’s van Duitsland.
e

Daarnaast zal er ook voldoende tijd en gelegenheid zijn om op eigen houtje de stad te
verkennen.
Vertrek: maandag 15 april 2019 om 6.00 uur vanaf het veilingterrein.
Terugkeer: donderdag 18 april 2019 ongeveer 21.00uur,
Prijs : waarschijnlijk rond de € 325,-

Voor meer informatie kun je terecht bij
dhr. P.Knorr ( pknorr@ogvo.nl ) in lokaal E221.

Barcelona ma 15 t/m za 20 april 2019
Doelgroep: Klas 4 VMBO / Havo / (t)VWO
Bezoek aan:
 Plaza Catalunya
 La Rambla
 Mercado de la Boqueria
 Sagrada Familia
 Park Guell
 Montjuic
 Olympisch stadion
 Museu Nacional D’Art de Catalunya
 Gotica
 Haven
 Plaza Espanya
 Camp Now
 Dali Museum in Figueres
 lichtshow Font Magica
 Fietstocht highlights Barcelona.
Daarnaast zal er ook voldoende tijd en gelegenheid zijn om op eigen houtje de
stad te verkennen.
Kosten: waarschijnlijk rond de € 356,- (5 nachten/ 6 dagen) Afhankelijk van het
aantal deelnemers.
Inbegrepen:





Vervoer per dubbeldekker touringcar (Tourist Class) vanaf Venlo naar
Barcelona. We reizen op maandagnacht heen en op vrijdagnacht terug.
3 overnachtingen in Generator Hostel o.b.v. logies-ontbijt
2 x diner
alle excursies

Niet inbegrepen:
 Persoonlijke uitgaven zoals overige maaltijden/drank etc.
 Reisverzekering
Deelnemers die zich terugtrekken, zijn zelf verantwoordelijk voor de kosten van annulering van het
ticket van de bus en hotel.

Begeleidende docenten en tevens contactpersonen:
Mevr. P. Van Zeijst Pvzeijst@ogvo.nl, Mevr. A. van Rhee Avdhoek@ogvo.nl en
Mevr. J. Martens Jumartens@ogvo.nl
(De inschrijving is alleen geldig met het inschrijfformulier en een kopie van een geldige Pas of ID
(voor- en achterzijde)).

Wintersportkamp informatie

Beste Leerlingen, ouder(s), verzorger(s),
In januari 2019 is er wederom een wintersportkamp. De reis gaat weer naar Oostenrijk, Fügen in het
Zillertal. We gaan van zondagavond 6 januari t/m. zaterdag12 januari. Het betreft een volledig
verzorgde reis op basis van halfpension, dagelijks 4 uren les van donderdag t/m. zondag en huur van
materiaal.
De kosten hiervoor verschillen afhankelijk van het gewenste pakket.
Deelname zonder verdere huur van materiaal:
€ 495,Deelname skiën met materiaal (ski’s en schoenen):
€ 520,Deelname snowboarden met materiaa (snowboard en schoenen)l:
€ 543,Huur helm:
€ 12,Het is verplicht om een helm te dragen tijdens het skiën en snowboarden bij ons wintersportkamp.
Daarnaast is het dragen van wintersportkleding en handschoenen uiteraard ook verplicht. Vaak
hebben leerlingen wel iemand in hun kennissenkring die wintersportkleding en helm uit kunnen/ willen
lenen.
Een reis- en annuleringsverzekering incl. wintersportdekking dient zelf te worden afgesloten en
is verplicht.

Aanmelden
Andere jaren maakten we gebruik van een aanmeldingsformulier wat te downloaden was en verder
ingevuld diende te worden. Dit jaar willen we de inschrijving digitaal laten verlopen. Via Google-forms
vult U samen met de betreffende leerling een formulier in voor deelname. Met het invullen van het
formulier verplicht u zich automatisch tot het betalen van de kosten. Ook geeft u aan de regels en
afspraken met betrekking tot het wintersportkamp te accepteren.
Na inschrijving zult u via de e-mail rond oktober/ november 2018 een betalingsverzoek krijgen. U dient
zelf het verschuldigde bedrag over te maken met vermelding van een juiste omschrijving. Bij
annulering zullen gemaakte kosten verhaald moeten worden op uw persoonlijke verzekering. Denk
dus aan het afsluiten van zo’n verzekering.
Adres en organisatie
Verblijf: Fügen in Zillertal
De organisatie die de reis verzorgd is Duke Travel. Het skigebied waar wij hoofdzakelijk gebruik van
zullen maken is Hoch-Fügen/ Kaltenbach. Een schitterend skigebied waar voor elk niveau meer dan
voldoende uitdagingen aanwezig zijn. Daar we een skipas hebben voor het hele Zillertal, zijn
uitstapjes naar Zell am Ziller, Mayrhofen en eventueel de gletsjer Hintertux mogelijk. Keuzes hangen
in sterke mate af van het weer.
Vertrek en thuiskomst
Het vertrek naar Oostenrijk is zondagavond 6 januari rond 20.30 uur, aan de Hagerhofweg in Venlo.
Afhankelijk van de mogelijkheden zal dat de parkeerplaats bij school of de parkeerplaats bij de veiling
zijn. Rond 7.00 uur maandagochtend zullen we aankomen in Oostenrijk. Het is verstandig om bij het
inpakken rekening te houden met het makkelijk kunnen pakken van skikleding, handschoenen en
zonnebril. Om 10.00 uur is de eerste les.
Op zaterdag 12 januari zullen we tussen 5.00 uur en 7.00 uur terug zijn in Venlo..
Programma
Zondag:
Maandag:
skipas

vertrek vanaf school om 21.00 uur
aankomst 7.00 uur, omkleden en uitreiken materialen en skipas. Voor de
dient iedereen € 3,- borg te betalen Op einde van week krijg je de borg retour
bij
inlevering van pas. 1 les om 10. 00 uur. 2e les in de middag.
lessen in de ochtend en middag. Vrij skiën is tussentijds en op einde van
e

Ma. t/m. donderdag:
middag
Vrijdag:

mogelijk.
vrij skiën, kamers in orde maken voor vertrek. 20.00 uur Vertrek uit Zillertal.
Het avondeten zal op de terugweg plaatsvinden.

Het wintersportkamp proberen we met een zo scherp mogelijk kostprijs aan te bieden. Wij realiseren
ons terdege dat deelname een behoorlijke kostenpost is. Vergelijken we eenzelfde reis qua kosten
met uitgaven die gemiddeld gezien gelden bij privé reizen (reis, verblijf op basis van halfpension, 4
dagen lessen in de ochtend en middag, skipas en huur van materiaal), dan denken wij wederom een
scherp aanbod te hebben. Voor leerlingen die anders niet op wintersport kunnen gaan en erg
geïnteresseerd zijn om ervaring op te doen betreffende skiën of snowboarden, is deelname een
unieke kans voor een mooie prijs.
De ervaringen van afgelopen jaren hebben ons geleerd dat er altijd wel een aantal leerlingen tussen
kunnen zitten die deelname zien als: wintersport = feesten. Wij willen benadrukken dat het niet de
bedoeling is de week naar eigen wens in te vullen. We trekken als groep op en iedereen maakt
gedurende de dagen deel uit van kleinere groepen. Daar horen afspraken en regels bij. Je eigen plan
trekken en je onttrekken aan gemaakte afspraken of regels is niet gewenst! Ook het nuttigen van
alcoholische dranken kunnen wij niet goedkeuren.

Het gebruiken van energy-dranken tijdens de heen- en terugreis zijn niet toegestaan. Dit in verband
met de nodige onrust die kan ontstaan doordat leerlingen van dit soort drankjes vaak hyperactief en
druk worden. Daarmee ontnemen ze zichzelf, maar zeker ook andere deelnemers de gelegenheid om
een aantal uren te slapen tijdens de reis. Gezien het feit dat we bij aankomst meteen starten is enige
nachtrust wel erg gewenst. Dit om mogelijke ongelukken door een verminderde alertheid en
vermoeidheid te voorkomen.
Om garant te staan voor de veiligheid en gezondheid van alle deelnemers zullen we nadrukkelijk een
beroep doen op ieders verantwoordelijkheid. Het plezier van wintersport zit opgesloten in de
wintersport zelf en niet in de randzaken!
Over het algemeen is er sprake van een prettige en ontspannen sfeer. Een sfeer die hoort bij een
activiteit als wintersport. Hopelijk kunnen we ook na deze editie met veel plezier en voldoening
terugkijken op een geslaagde week in de sneeuw.
Met vriendelijke groet,
William Gommans

