Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen gymnasium 4 en gymnasium 5

Datum: 09-01-2020
Ref:
KNM/LB/U20-06 (2.4.10)
Betreft: Romereis

Salvete omnes parentes discipulique gymnasii IV et V!
In april 2020 gaat het Pax Christi College met zijn gymnasiumleerlingen naar Rome. Het is een studiereis
waarbij we de culturele hoogtepunten van de stad Rome bezichtigen en een excursie in de omgeving
maken. In de lessen AKC wordt/ is deze reis uitvoerig voorbereid. De leerlingen leveren een bijdrage
aan de reisgids – een gids met door de leerlingen geschreven artikelen over de te bezoeken
bezienswaardigheden in Rome - en verzorgen ter plekke een presentatie. De reis is onderdeel van de
gymnasiumopleiding en de presentatie te Rome is, in combinatie met de bijdrage aan de reisgids,
onderdeel van het schoolexamen. Daarnaast is deze reis voor veel leerlingen één van de mooiste
herinneringen aan hun schooltijd. Naast het educatieve deel is er uiteraard ook ruimte voor
ontspanning.
De reiscommissie heeft haar uiterste best gedaan een verantwoord programma aan te bieden. Er is
besloten per vliegtuig naar Rome te vliegen en 5 nachten in een jeugdaccomodatie in Rome te
verblijven. De reis kost € 650,00 per persoon. De reissom is inclusief de vluchten van en naar Rome
vanaf Schiphol, het verblijf in het hotel, alle maaltijden, entreegelden en reisverzekering. Indien u dit
wenst kunt u zelf een annuleringsverzekering afsluiten. De reis wordt begeleid door mevrouw A.
Kersten, mevrouw F. Leenders en de heer M. Coumans. We vliegen op dinsdagochtend 31 maart naar
Rome; de terugvlucht is op zondagmiddag 05 april. Informatie over de wijze en deadline van betaling
volgt spoedig.
Bij dezen willen we u ook van harte uitnodigen op de informatieavond over de Romereis op donderdag
20 februari 2020 van 19.30u tot 20.30u op de Pax havo/vwo. Op deze avond zal informatie worden
gegeven over het programma van de Romereis, de accommodatie, het reglement, etc. Natuurlijk is er
ook ruimte om vragen te stellen.
Wij wijzen er nadrukkelijk op dat de inschrijving definitief is.
Wij verzoeken u vriendelijk het bijgevoegde inschrijfformulier uiterlijk maandag 13 januari aanstaande
bij mevrouw Knapen dan wel Kersten in te leveren.
Voor nadere informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Knapen via
m.knapen@paxchristicollege.nl.
Ave atque vale, namens de reiscommissie,

Marjolein Knapen

