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Zoals bekend zijn er door corona afgelopen schooljaren helaas diverse activiteiten afgelast. Als 

school hebben we achter de schermen natuurlijk wel gekeken of er binnen het drukke programma 

van onze examenkandidaten nog wel iets mogelijk is. Als Culinaire Vakschool vinden wij het 

belangrijk dat de leerlingen toch nog een leuke en smakelijke activiteit beleven. 

Vanwege het feit dat het eindexamen prioriteit heeft, hebben wij besloten om iets te organiseren 

wat de examens qua planning niet in gevaar brengt. Daarom hebben we op donderdag 25 mei en 

dinsdag 30 mei een “Culinaire Safari” bedacht waarbij de leerlingen kennis opdoen bij diverse 

excursies. 

We zullen in de ochtend vertrekken op weg naar het hoge noorden van Nederland. Buiten het feit 

dat we naar de schoonste stad van Nederland gaan, Groningen, heeft deze streek een tal van 

streekproducten die een rijke historie hebben. We laten de leerlingen kennismaken met enkele van 

deze producten en al het moois dat deze streek te bieden heeft. 

Hier zijn kosten aan verbonden, die onderaan de brief uiteengezet zijn: 

• Busreis 

• Overnachting 

• Eten en drinken 

• Excursies  

Deze excursie is op twee verschillende momenten: 

Er zullen 2 groepen van 70 leerlingen gemaakt worden, i.v.m. de hoeveelheid die de 

accommodaties en excursie maximaal aankunnen. De groepsverdeling zal in Magister en Teams 

worden gedeeld. 

 

Groep 1 vertrekt op donderdag 25 mei met de bus op weg naar diverse locaties in 

Nederland waar alle keuzevakken aan bod komen. 

Voor lunch en diner wordt gezorgd. 

De leerlingen zullen gezamenlijk overnachten in een jeugdherberg. De volgende dag, na 

het ontbijt, reizen wij weer terug naar Amsterdam en worden de leerlingen bij school 

afgezet. 
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Datum 

9 juni 2017 

Kenmerk 

201706-0083 

 

 

 

 

 

Groep 2 vertrekt op dinsdag 30 mei met de bus op weg naar diverse locaties in Nederland 

waar alle keuzevakken aan bod komen. 

Voor lunch en diner wordt gezorgd. 

De leerlingen zullen gezamenlijk overnachten in een jeugdherberg. De volgende dag, na 

het ontbijt, reizen wij weer terug naar Amsterdam en na een educatieve stop worden de 

leerlingen bij school afgezet. 

 
De kosten voor deze reis zijn €120,- en deze kosten zijn vrijwillig. Het bedrag kan in 2 termijnen 

betaald worden.  

 

Alle betalingen kunnen uitsluitend worden gedaan naar: 

ING bank rekeningnummer: NL38INGB0655015310 

T.n.v. Hubertus & Berkhoff Amsterdam 

o.v.v. Culinaire safari 2023, naam leerling en klas 

 

We hebben aangegeven dat de betaling voor deze reis, volgens de nieuwe wetgeving, vrijwillig is, 

maar dat wel minimaal 80% van de ouders aan deze vrijwillige bijdrage moeten hebben voldaan 

om de reis door te kunnen laten gaan. Mocht na maandag 1 mei 2023 blijken dat de minimale 80% 

niet gehaald is, dan kan de reis helaas niet doorgaan. We hopen van harte dat het toch lukt om dit 

voor elkaar te krijgen. Mocht u daarbij hulp nodig hebben, dan horen we dat graag. Neem hiervoor 

contact op met de mentor. 

Bij het eten wordt rekening gehouden met halal en een vegetarische optie. Eventuele andere 

dieetwensen kunt u doorgeven via dit e-mailadres: m.moinat@hubertusberkhoff.vova.nl.  

Mocht uw zoon of dochter niet meegaan dan willen wij als school graag weten wat de reden is. Ook 

dit kunt u doorgeven via het bovenstaande mailadres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Met vriendelijke groet,  

Dhr. Michel Moinat 

Docent koken 

Hubertus & Berkhoff 

m.moinat@hubertusberkhoff.vova.nl 
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