Schoolreizen 2019 leerjaar 3 OBC Huissen
Dit schooljaar organiseert het OBC Huissen drie buitenlandse schoolreizen. In deze flyer leest u meer over de reizen
die worden aangeboden. Dit sluit aan op de schoolvisie: ‘de school is de wereld, de wereld is de school’. Jongeren
leren niet alleen op school, maar ook daarbuiten. De wintersportreis is eind februari en de andere twee reizen zijn
aan het eind van dit schooljaar (activiteitenweek). Inschrijven kan vanaf maandag 29 oktober om 17.00 uur via
inschrijvingen in magister (leerlingenaccount). Na een succesvolle inschrijving volgt een toestemmingsverklaring van
ouders en verzorgers. Voor de leerlingen die niet op reis gaan wordt een activiteitenweek georganiseerd. Meer
informatie vindt u op de website https://www.obc-huissen.nl/activiteiten/informatie-schoolreizen-activiteiten

Let op! Voor deze reizen is er een informatiebijeenkomst gepland op dinsdag 23 oktober 2018

Wintersportreis
Maandag 27 februari t/m 4 maart (maximaal 45 leerlingen)
Dit jaar gaan we met de reisorganisatie Skiland naar het skigebied Melchsee-Frutt.
Hier krijgen de leerlingen vier dagen ski of snowboardles. Het gaat om een
volpension reis, waarbij onder anderen de skipas, materiaal, les, eten/ drinken en
accommodatie is inbegrepen. Deze trip geldt ook voor bovenbouw leerlingen uit
leerjaar vier.

€ 412,p.p.
Berlijn
Maandag 24 t/m vrijdag 28 juni (maximaal 50 leerlingen)
Al jaren reizen we met leerlingen naar de hoofdstad van Duitsland. Deze reis wordt
georganiseerd in samenwerking met een reisorganisatie. De leerlingen leren deze
wereldstad kennen en verblijven hierbij in gastgezinnen. Tijdens de reis zijn er
activiteiten en bezoeken leerlingen verschillende bezienswaardigheden.

€ 295,p.p.
London
Maandag 24 t/m vrijdag 28 juni (maximaal 70 leerlingen)
Voor het derde jaar gaan we dit schooljaar met een reisorganisatie naar London.
De leerlingen leren deze wereldstad kennen en verblijven hierbij in gastgezinnen.
Tijdens de reis zijn er activiteiten en bezoeken leerlingen verschillende
bezienswaardigheden.

€ 295,p.p.
Activiteitenweek op school
Maandag 24 t/m vrijdag 28 juni
Leerlingen die niet op reis gaan blijven op school. In deze week worden er verschillende leerzame en leuke
activiteiten georganiseerd in het kader van het `Big Bounce´ festival.

