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“Wie reist zal de wereld en zichzelf ten slotte
anders, en misschien wel beter gaan zien.”
Alain de Botton
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Beste leerlingen,

Voor jullie ligt het boekje voor de reisweek in 2018. Deze week vindt
plaats van maandag 8 oktober tot en met vrijdag 12 oktober 2018. In
deze week gaan jullie de wijde wereld in.
Natuurlijk laten we jullie niet zomaar los. Jullie docenten hebben voor de
vijf reizen een prachtig programma samengesteld, waardoor je niet
alleen de plek van bestemming beter leert kennen, maar ook elkaar en
misschien zelfs jezelf. Een perfecte combinatie van leren en plezier
hebben dus.
Deze week heb je een korte presentatie gekregen van de
mogelijkheden, maar we geven je graag ook iets digitaal zodat je
thuis met je ouders een goede afweging kunt maken.
We wensen je veel reisplezier!

Eva Tolhoek - van Driel
coördinator reisweek

Hanneke Moors
Katja Storm
afdelingsleiders
bovenbouw

Deze reis is niet alleen een ontdekkingstocht in de Belgische Ardennen,
maar ook een ontdekkingstocht naar je eigen mogelijkheden. Bij deze reis
ga jij je eigen grenzen verleggen.
De reis is niet alleen bedoeld voor de sportievelingen onder ons maar ook
voor diegenen die van uitdagingen houden en die niet bang zijn aangelegd.
De week is pas geslaagd wanneer we gezamenlijk, elkaar steunend als
dat nodig is, de diverse activiteiten tot een goed einde hebben gebracht.
Tijdens de reis verblijven we op een camping in blokhutten. Iedere avond
kunnen we een kampvuur maken en overdag kunnen we gebruik maken
van het sportveld naast onze accommodaties. Het programma bestaat uit
activiteiten zoals kajakken, klimmen & abseilen, mountainbiken en een
GPS-wandeling.

ARDENNEN
in het kort:
Prijs: 290 euro
Vertrek: maandagochtend
Terug: vrijdagmiddag
Vervoer: bus
Verblijf: blokhutten
Kernwoorden: outdoor,
uithoudingsvermogen,
uitdaging, spanning,
kameraadschap, actie,
sportief, plezier

ARDENNEN
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VELUWE
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Eén van de mooiste gebieden van Nederland is te vinden op de
Veluwe. Prachtige heide, gezellige dorpjes en veel mogelijkheden
voor outdoor-activiteiten. Dit zijn slechts enkele kenmerken van dit
mooie gebied.
Tijdens deze reis verblijven we in een grote groepsaccommodatie
met 10- en 4-persoonskamers die van alle gemakken is voorzien. In
het huis zijn grote ruimtes met open haard om gezellig samen te
zijn. Er is ook een binnenzwembad en een sporthal.
De reis is volledig verzorgd met ontbijt, lunch en diner. De
activiteiten zijn zowel ontspannen als actief, zoals een escaperoom
en een quiz, maar ook een tocht hoog in de bomen en een
survivalmidddag.

VELUWE
in het kort:
Prijs: €260,Vertrek: maandagochtend
Terug: vrijdagmiddag
Vervoer: bus
Verblijf: groepsaccommodatie
Kernwoorden: ontspannen en
actief, gezellig samen, natuur.
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Hoewel Tirol vooral bekend is van wintersport, bruist de regio ook in
de zomer van de activiteiten. Het berggebied leent zich namelijk
uitstekend voor een grote verscheidenheid aan
buiten(sport)activiteiten.
Tijdens deze reis gaan jullie cultuur en lekker bezig zijn met elkaar
combineren. Zo gaan we mountainbiken door het schitterende
landschap, doen we een speurtocht door verschillende dorpen en
gaan we raften. ’s Avonds komen we samen tot rust bij het
kampvuur of tijdens de filmavond.

TIROL
in het kort:
Prijs: maximaal 365 euro
Vertrek: zondagavond
Terug: vrijdagochtend
Vervoer: bus
Verblijf: Hotel
Kernwoorden: actief, plezier,
samen, sportief, schitterend
regio, Italië

TIROL

In de noordelijkste provincie van Italië gaat wintersport hand in hand
met een mediterrane, Zuid-Europese levensstijl, culturele
veelzijdigheid en de bergen van UNESCO-werelderfgoed de
Dolomieten. Zuid-Tirol is een streek vol contrasten: van Alpentoppen
tot zuidelijke sferen, van gastvrijheid tot diepgewortelde tradities. Het
zijn de verscheidenheid en de harmonie van de tegenstellingen die
Zuid-Tirol zo bijzonder maken.
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PRAAG

Tijdens deze reis maken jullie kennis met Praag, de hoofdstad
van Tsjechië, ook wel de Gouden Stad en de stad van de 1000
torens genoemd. We vereren de verschillende delen van Praag met
een bezoek.
Zo brengen we een bezoek aan de Smalle Zijde, waar we een kijkje
nemen in de Sint-Vitus kathedraal. Verder krijgen jullie een
rondleiding door de nieuwe stad waarbij jullie meer leren over de
geschiedenis van de stad.
Ook de oude stad wordt bezocht waarbij we een bezoek brengen
aan de Joodse wijk. Een indrukwekkende ervaring is het bezoek aan
Theresienstadt, een voormalig concentratiekamp in de Tweede
Wereldoorlog, zo’n 60 kilometer ten noorden van Praag.
Ook ‘s avonds is er vermaak voor jullie. Na het diner is er een
gevarieerd aanbod van activiteiten.
De week wordt afgesloten met een kris-kras-tocht waarbij jullie
gebruik gaan maken van het Praagse openbaar vervoer om zo
Praag verder te ontdekken. De middag is vrij te besteden en dat
moet zeker lukken in deze geweldig bruisende stad!

PRAAG
in het kort:
Prijs: 365 euro
Vertrek: maandagochtend
Terug: vrijdagavond
Vervoer: bus
Verblijf: hotel
Kernwoorden: hoofdstad,
kunst, cultuur, vriendschap,
architectuur, zelfredzaamheid,
historie, ontspanning,
fotomomenten
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Een wereldstad op 8 uur rijden, het prachtige Berlijn! De stad bruist van de
cultuur, maar ook van geschiedenis. Ga mee op een reis vol cultuur,
geschiedenis en activiteiten.

Geschiedenis snuiven we verder op in het Pergamonmuseum, maar ook
voor ontspanning is gezorgd door een avond bowlen en een bezoek aan
Fimpark Babelsberg. Veel te beleven dus!

BERLIJN
in het kort:
Prijs: €365,Vertrek: maandagochtend
Terug: vrijdagmiddag
Vervoer: bus
Verblijf: Hotel Hauptbahnhof
Kernwoorden: cultuur,
geschiedenis, gezelligheid,
oorlogsverleden,
architectuur.

BERLIJN

Al slenterend door de stad maak je zowel kennis met het oude Oost-Berlijn
als het moderne. Resten van het verleden kom je ‘in het wild’ tegen, zoals
stukken van de Berlijnse Muur. Beroemde gebouwen zoals de Reichstag en
de Brandenburger Tor zijn maar twee van de bekendste gebouwen die je
zal tegenkomen.

