
  

 

 
 
 

 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van 4 havo en 5 vwo  
 

 
Oldenzaal, 7 september 2022 
 
 
Betreft: informatie buitenlandexcursie 
 
 

Beste ouder/verzorger, 
 
Na drie jaar kunnen we gelukkig dit schooljaar de meerdaagse excursie naar het buitenland weer 
organiseren. Daarnaast hebben we bestemmingen in Nederland en een mix van sportieve en 

culturele reizen, kortom een zeer gevarieerd aanbod voor de leerlingen. Deze meerdaagse 
excursies vinden plaats van maandag 8 mei t/m donderdag 11 mei of vrijdag 12 mei 2023 voor 

leerlingen uit 4H en 5V.  
 
Binnenkort (in de week van 19 t/m 23 september) ontvangen de leerlingen meer informatie over 
de verschillende bestemmingen. Voor elke bestemming vragen we een ouderbijdrage van 350 euro 
om de excursie mogelijk te maken. De kosten hiervan worden later in rekening gebracht. 
 
In de mentorles van 19 t/m 23 september ontvangen de leerlingen het inschrijfformulier. We willen 

u vragen om deze samen uw zoon/dochter in te vullen en ondertekend in te leveren op dinsdag 27 
september bij mevrouw Ter Steege of mevrouw Vaneker. Leerlingen reizen vanzelfsprekend graag 
met vrienden/vriendinnen naar een bepaalde bestemming en mogen daarom 2/3 formulieren 
bundelen en met een nietje samen inleveren met 1 gezamenlijke top 4. We kunnen in dat geval 
garanderen dat dit groepje samen kan reizen. We kunnen vanzelfsprekend geen garantie geven dat 
de bestemming van de eerste of tweede keuze lukt, maar we proberen iedereen in de top 4 van 
keuzes te plaatsen. We streven ernaar om voor de herfstvakantie aan de leerlingen te laten weten 

welke bestemming het gaat worden. 

 
Er vindt een voorinschrijving plaats voor Rome i.v.m. het reserveren. Bij deze e-mail zit een brief 
met extra informatie over de excursie naar Rome. Alle leerlingen met Latijn gaan automatisch naar 
Rome, maar er is ook zeker ruimte voor andere leerlingen met belangstelling voor Rome. Mocht uw 
zoon of dochter mee willen naar Rome, dan vragen wij u om de extra brief in de bijlage goed door 

te lezen en het bijgevoegde formulier in te vullen. Dit formulier moet op maandag 12 september 
met een kopie van het identiteitsbewijs of paspoort ingeleverd worden bij mevrouw Elshuis. Let 
wel: de kosten voor Rome zijn hoger en bedragen 625 euro. 
 
De excursies maken een belangrijk deel uit van het lesprogramma. Mocht uw zoon of dochter om 
zwaarwegende redenen geen deel kunnen nemen, dan graag per e-mail contact opnemen met 
mevrouw Vaneker (d.vaneker@twentscarmelcollege.nl). Zij zal dan, samen met u, kijken naar 

oplossingen. Mocht u andere vragen hebben aangaande de meerdaagse excursies dan kunt u ook 
met haar contact opnemen.  
 
Mocht u vragen hebben over Rome, graag contact opnemen met mevrouw Elshuis 
k.elshuis@twentscarmelcollege.nl.   

 
Met vriendelijke groet, 

 
Marlies ter Steege en Daphne Vaneker 
Coördinatoren meerdaagse excursies 
 

 

 

 
 


