's-Hertogenbosch, augustus 2019,

Beste ouders / verzorgers,
Wij hebben het genoegen om uw dochter/zoon te mogen uitnodigen om deel te nemen aan de 26e
editie van de Haileybury Model United Nations aan het Haileybury College in Engeland. De MUN zal
plaatsvinden op 20 t/m 22 maart 2020. Het thema voor dit jaar is “A world for the future.” Uw zoon
of dochter zal dan een weekend lang meedoen aan het naspelen van de United Nations en mee
doen aan debatten binnen de verschillende Committees, de Security Council en The General
Assembly.
Er zullen scholieren uit vele landen aan mee doen, vanuit Europa, (Zuid-)Amerika en Azië en uw
zoon of dochter zal goed worden voorbereid zodat hij/zij actief kan deelnemen aan de debatten. Alle
zaken die de gehele wereld aangaan en te maken hebben met dit thema zoals de
vluchtelingenproblematiek, het recht op onderwijs voor kinderen in de gehele wereld, gelijkheid
voor vrouwen en kinderen, wapenhandel etc. kunnen op de agenda staan.
De kosten voor deze reis zijn ca. 375-390 euro, afhankelijk van het aantal deelnemers.
Wij verblijven in het Cheshunt Mariott Hotel bij Haileybury en alle kosten voor vervoer, eten,
deelname aan de conferentie e.d. zijn hiermee gedekt. Wij vertrekken op donderdagavond 19 maart
en zijn maandagochtend 23 maart 2020 weer thuis. We reizen dus 's nachts, via Hoek van Holland
naar Harwich. Op de heenreis maken we op vrijdagmorgen een lange stop in Cambridge.
Afgaande op de reacties van leerlingen die eerder zijn mee geweest en op onze persoonlijke
ervaringen kunnen wij in ieder geval zeggen dat het een onvergetelijke ervaring zal zijn voor uw
zoon of dochter!
Met vriendelijke groet,
Debbie Hazeleger en Meike Wouters.

Mocht u nog verdere vragen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met
Debbie Hazeleger (d.hazeleger@pierson.nl) of Meike Wouters (m.wouters@pierson.nl).

Voor deelname het formulier op de achterkant graag volledig invullen en inleveren bij een van de
genoemde docenten vóór 27 september 2019.
Het formulier kan ook in gescand en opgestuurd worden naar m.wouters@pierson.nl.

Formulier Haileybury Model United Nations Maart 2020
Ondergetekende geeft toestemming aan zijn/haar dochter/zoon om deel te
nemen aan de Haileybury Model United Nations 2020 en zorg te dragen voor
de kosten.
Volledige namen van de leerling:
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________Klas: _________
Geboortedatum: _____________________________
Adres:

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Nationaliteit:

___________________________________________________________

Telefoon leerling: ___________________________________________________________
E-mail Leerling: ___________________________________________________________
Telefoon ouder(s) en/of verzorger(s):

______________________________________

Handtekening ouder(s) / verzorger(s):

______________________________________

Verzekering en polisnummer:

______________________________________

Nummer paspoort/identiteitsbewijs:

______________________________________

Kopie paspoort/ identiteitsbewijs bijgevoegd:

Ja / Nee

Bijzonderheden zoals dieetwensen (vegetariër?), allergieën, medicijnen etc.:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

