
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 9 februari 2022 

Betreft: annulering Londenreis 

 
Geachte heer/mevrouw, beste leerling,  

Na zorgvuldige overweging hebben we helaas moeten besluiten om de Londenreis te annuleren.  
Bij het besluit in september om de reizen te laten doorgaan, zijn we van het toen heersende optimisme 
t.a.v. covid uitgegaan. Bovendien gunden we onze leerlingen deze ervaring van ganser harte.  
 
Bij onze beslissing gaf het volgende de doorslag. De kans dat wij tijdens de reis met meerdere positief 
geteste leerlingen te maken zullen krijgen, is groot. Dat zou betekenen, zoals we in de aanmeldingsbrief 
hebben uitgelegd, dat ouders zich in Londen gedurende de quarantaine over hun kind zouden moeten 
ontfermen. Dit achten wij op dit moment niet meer haalbaar en wenselijk. In Londen zijn de leerlingen in 
kleine groepjes in gastgezinnen ondergebracht. Als leerlingen positief testen, kunnen we hen dan niet, 
zoals bij de andere reizen eventueel mogelijk is, als groep met een docent in het hostel achterlaten. Een 
oplossing is, anders dan bij de andere reizen, niet te realiseren. We begrijpen dat dit voor de leerlingen 
een enorme teleurstelling is.  
 
We hebben geprobeerd om voor hen een andere invulling voor de week te vinden. We hebben een 
rondreis gevonden waarvan wij kunnen garanderen dat die bij voldoende aanmeldingen door kan gaan. 
In de bijlage vindt u hiervan een voorlopige opzet en de prijs. Het definitieve programma kan deels van 
het voorstel afwijken, maar zal in elk geval een rondreis door Nederland worden, waarbij we op diverse 
plekken overnachten en educatieve onderdelen afwisselen met gezellige activiteiten. Na de afgelopen 
‘magere jaren’ bieden we onze leerlingen graag de mogelijkheid gezamenlijk nieuwe ervaringen op te 
doen en plezier te hebben. 
Natuurlijk zijn we ons ervan bewust dat deze rondreis echt heel anders is dan een reis naar Londen. We 
begrijpen dat dit niet voor iedere leerling het gewenste alternatief is. Wij vragen u dan ook met om uw 
zoon/dochter te overwegen of hij/zij zich voor deze reis wil aanmelden. Indien daartoe besloten wordt, 
kan dat via de volgende link. Na de sluitingstermijn op dinsdag 15 februari 2022 laten wij u snel weten 
of de reis door kan gaan.  
 
Voor de leerlingen die geen gebruik willen maken van het geboden alternatief, of als de alternatieve reis 
bij te weinig deelnemers niet door kan gaan, dan geldt voor alle leerlingen dat er voor hen een 
programma in de activiteitenweek op school is.  
 
Het reeds betaalde bedrag voor de Londenreis wordt, indien de leerling niet deelneemt aan het geboden 
alternatief, gerestitueerd. 
Voor vragen over de inschrijving voor de nieuwe reis, kunt u zich wenden tot mw. A. Bordewijk 
(brd@sgweredi.nl ) of mw. M. Heijmans ( hmn@sgweredi.nl ). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Edward de Gier, rector. 

Aan de leerlingen van havo-4, vwo-4 en vwo-5 
die zich voor de Londenreis hebben 
ingeschreven en aan hun ouders 
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