
Betreft: internationalisering 19 januari-24 januari 

Aan de ouders van C2a, 

In week 04 komen de gasten uit Engeland, Italië en Spanje aan. Deze week hebben 
we nog het een en ander aan moeten passen omdat de vlucht van de Spanjaarden 
plotseling verzet werd. Alle informatie over de inhoud van het  project kunt u vinden 
op www.reviusprojecten.nl.  

De Italianen komen zondag 19 januari om 11.30 op Schiphol aan en daar vandaan 
nemen zij de trein naar Rotterdam. Omdat ze nog niet precies weten welke trein ze 
kunnen nemen naar Maassluis bellen zij mij op wanneer ze in de trein van Rotterdam 
naar Maassluis Centrum zitten. Ik hoop dat de  gastouders van de  Italiaanse 
leerlingen en docenten hen bij station Maassluis Centrum op kunnen  halen. U krijgt 
van mij een telefoontje over de exacte tijden.  Zij vertrekken op donderdag 23 januari 
weer om 18.05 uit Amsterdam. De school zorgt ervoor dat de leerlingen en docenten 
donderdag op tijd bij het station zijn. Wilt u de leerlingen op donderdag om 9.00 met 
koffers a.u.b. bij het Reviuslyceum afzetten. 

De Engelsen komen op 20 januari om 9.10 in Amsterdam aan en vertrekken op 
vrijdag 24 januari om 21.45 uit Amsterdam. De school haalt de leerlingen en 
docenten op . Zij werken ’s middags met uw zoon\dochter aan het programma. Wilt u 
hen a.u.b. op maandag 20 januari rond 16.30 bij het Reviuslyceum ophalen. Op 
vrijdag 24 januari zorgt de school er ook voor dat de leerlingen en docenten weer op 
tijd bij het station zijn om naar Amsterdam te vertrekken. Wilt u de leerlingen om 9.00 
met koffers a.u.b. bij het Reviuslyceum afzetten. 

De Spanjaarden arriveren op zondag 19 januari om 23.45 in Amsterdam, waar zij 
zullen overnachten. Zij komen maandagochtend aan en vertrekken op vrijdag 24 
januari  uit Amsterdam.  De school haalt de leerlingen en docenten op. Zij werken ’s 
middags met uw zoon\dochter aan het programma . Wilt u hen a.u.b op maandag 20 
januari rond 16.30 bij het Reviuslyceum ophalen. Op vrijdag 24 januari zorgt de 
school er ook voor dat de leerlingen en docenten weer op tijd bij het station zijn om 
naar Amsterdam te vertrekken. Wilt u de leerlingen om 9.00 met koffers aub bij het 
Reviuslyceum afzetten. 

 

Wilt u a.u.b. zorgen voor ontbijt, lunchpakket en avondeten. 

De leerlingen moeten elke dag om 9.00 uur op school zijn, behalve op woensdag. 
Dan starten we om 8.00 uur i.v.m. de excursie. 

De leerlingen moeten elke dag headphones of earphones bij zich hebben en een 
opgeladen iPad. Alleen op woensdag mogen ze hun iPad thuis laten. 

http://www.reviusprojecten.nl/


De leerlingen van heel C2a hebben maandag 20 januari les van het tweede t/m het 
vijfde uur. Op dinsdag, woensdag en donderdag werken we aan het programma en 
vrijdag 24 januari beginnen de lessen om 9.00 uur weer. 

Mocht u nog vragen hebben over de uitwisseling dan kunt u mij altijd mailen op 
ckloet@lentiz.nl  of tvdeutekom@lentiz.nl en op dinsdag 14 januari kunt u 
van 16.00 tot 16.30 nog in lokaal 207 terecht voor eventuele verdere uitleg.  

Nogmaals hartelijk dank dat u vijf dagen gastouder wilt zijn voor onze buitenlandse 
leerlingen. Ook wil ik graag de ouders bedanken die bereid waren een docent in huis 
te nemen voor een week. Er zijn echter voldoende docenten op school aanwezig die 
het leuk vonden om gastgezin te zijn dus is het niet noodzakelijk om uw hulp hierbij in 
te roepen. 

Telefoonnummers 
Ted van Deutekom   0624385426 
Cora Kloet-Vries  0610464522 
 
Veel plezier met onze gasten. 
 
Met vriendelijke groet, 
Cora Kloet-Vries 
Ted van Deutekom 
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