
Berlijn

6 februari tot en 
met 10 februari 2023



Begeleiders 

Berlijn 2023

Mevr. van Veen
Dhr. Kwantes
Mevr. Broere

Dhr. Niehe
Mevr. Gomersbach
Dhr. de Vink



Programma vanavond

• Inhoudelijke deel
• Programma

• Zakelijke deel
• Afspraken

• Hostel

• Eten & drinken

• Koffers

• Geldzaken en afspraken

Berlijn 2023



Programma Dag 1:  maandag 6 februari

Berlijn 2023

5.45:     aanwezig bij Dalton Lyceum, koffers in de bus

6.00:     vertrek naar Berlijn. Onderweg zullen we stoppen bij de    

voormalig grensovergang Helmstedt-Marieborn

17.30:  aankomst hostel Berlijn, tassen uit de bus en kamers        

inrichten

18.30:  diner in het hostel

19.30:  wandeling door het centrum van Berlijn richting 

Alexanderplatz

22.30:  in de slaapkamers

23.00:  stil op de gangen



Programma Dag 2: dinsdag 7 februari

Berlijn 2023

7.45:   ontbijt in de eetzaal. (iedereen 7.45 aanwezig)

9.00:   vertrek met de bus 

9.30:   wisselprogramma Hohenschonhausen

13.30: stadswandeling langs bezienswaardigheden in het centrum 

met de app actionbound

+ bezoek aan de koepel van de Rijksdag.

18.30: diner in het hostel

20.00: avondactiviteit in het hostel

22.30: in de slaapkamers

23.00: stil op de gangen



Programma dag 3: Woensdag 8 februari 

Berlijn 2023

7.45:   ontbijt in de eetzaal (iedereen 7.45 aanwezig)

9.00:   vertrek met de bus

9.30:   In drie groepen is er een wisselprogramma. Dit bestaat uit een bezoek aan de 

Bernauer Strasse (herinneringsmonument Berlijnse Muur), de Unterwelten

en vrije tijd.

14.00: vrije tijd rond Alexanderplatz

16.30: vertrek bus / bezoek aan East Side Gallery

avondeten op eigen gelegenheid. De leerlingen krijgen 25 euro uit het 

budget om op woensdag en donderdag te eten

19.30: Basketbalwedstrijd op het hoogste Europese niveau Alba Berlin -Olympiakos

in de Mercedes Arena

22.30:  in de slaapkamers

23.00: stil op de gangen



Programma dag 4: donderdag 9 februari

Berlijn 2023

7.45:   ontbijt in de eetzaal (iedereen 7.45 aanwezig)

9.00:   vertrek met de bus naar Sachsenhausen.

14.30: middagprogramma rond de Kurfürstendamm

18.00: vertrek richting Hackescher Markt voor avondeten op  

eigen gelegenheid

20.30: spelletjesavond in het hostel 

22. 30: in de slaapkamers

23.00: stil op de gangen



Programma dag 5: Vrijdag 10 februari en Geldzaken 

1. Verzekering

• Doorlopende 
reisverzekering vanuit 
school

• Neem niet te dure zaken 
mee

• Goed sluitbare tas/rugzak

2. Geld

• Neem niet teveel cash 
mee, je kunt overal pinnen
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7.15: inpakken tassen / netjes maken kamers

7.45: ontbijt in de eetzaal (iedereen 7.45 aanwezig)

8.30: bus inladen en vertrek richting Barendrecht

Rond 18.00 aankomst Barendrecht



Eten & Drinken en gegevens Hostel

• Ontbijt: 

• in het hostel

• Lunch: 

• Maandag eigen lunch meenemen

• Dinsdag t/m vrijdag zelf je lunchpakket 
maken in het hostel

• Avondeten: 

• Maandag en dinsdag in het hostel

• Woensdag bij de basketbalwedstrijd en 
donderdag in de buurt van de 
Hackescher Markt. 25 euro krijgen jullie 
voor 2 dagen, de rest is voor eigen 
rekening 

Berlijn 2023

Generator Hostel Berlin Mitte

Adres: Oranienburger Strasse 65, 

10117 

Berlijn

+4930921037680



Wat mee te nemen?

Berlijn 2023

•slaapkleding
•regenjas / poncho / reisparaplu
•handschoenen verplicht
•wandelschoenen
•tandenborstel en toiletspullen (evt. lenzenvloeistof en bril)
•slippers / sloffen voor in het hostel
•handdoeken
•oplader voor je mobiele telefoon (evt. stekkerdoos)
•tijdschrift / spelletjes voor tijdens de busreis
•lunchpakket voor de heenreis
•zakgeld (o.a. voor één avond uit eten buiten het hostel op eigen kosten)
•pen en papier
•mondkapje FFP2 voor in het OV en enkele activiteiten
•de app Actionbound (downloaden op je telefoon)
•geldig paspoort / ID-kaart
•zorgpasje
•warme kleding (evt. sjaal, handschoenen en/of een muts
•relaxte kleding voor ’s avonds in het hostel of tijdens de busreis



Afspraken ter plaatse  

Berlijn 2023

✓ Zorg dat je op tijd klaar staat voor alle activiteiten.

✓ Je dient te allen tijde bij de groep te blijven en nooit iemand alleen achter te laten.

✓ Houd rekening met anderen en bezorg hen geen overlast. Speakers / boxen laat je dus thuis.

✓ Geen alcohol, nergens (tascontrole voor vertrek door ouders).

✓ Alle activiteiten hebben een verplichtend karakter. Daaronder valt ook het eten in het hostel. Het laten 

bezorgen van maaltijden is dus geen optie. 

✓ Volg de instructies op van begeleiders / instructeurs / gidsen e.d.

✓ Houd de bus netjes en schoon. Afval gaat in de daarvoor bestemde afvalzakjes.

✓ Het toilet in de bus is voor noodgevallen. We stoppen regelmatig onderweg. 



Contactgegevens 

Berlijn 2023

Leerlingen worden ingedeeld in subgroepen

Iedere subgroep heeft een begeleider

➢als contactpersoon (ook voor ouders)

➢in openbaar vervoer

➢als kleinere communicatie-eenheid

Voor indeling en contactgegevens begeleider: dit volgt komende week nadat de 
kamerindeling is afgerond.



Afsluiting 

• Contact 
• vooraf: Dhr Kwantes:  marcel.kwantes@ozhw.nl

• ter plekke: begeleider subgroep via teams

Contactpersoon school: Dhr. Boone
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Nu te doen:

Kamerindeling 

Er zijn 4 jongenskamers van 6 en 4 jongenskamers van 4.

Er zijn 4 meidenkamers van 6.

• Schrijf je in op het formulier. Zoveel mogelijk in twee-, vier- of zestallen. 
Denk hierbij ook aan de nu afwezigen

• De definitieve lijst komt in de gezamenlijke teams en in het boekje dat je 
meekrijgt als je de bus instapt. 

• Geef eetwensen /allergieën door. Denk aan glutenvrij, halal etc.

Berlijn 2023
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