Aan de ouder(s)/verzorger(s)
van de leerlingen 4 mavo SLB

Datum : 05 april 2022
Ref.nr. : 02.60-reiz-4mavo-peb/geu
Betreft : Reis Parijs

Geachte ouder/verzorger,
Afgelopen vrijdag heb ik u geschreven dat het toch gelukt is om voor onze leerlingen
van 4 mavo een tweedaagse reis naar Parijs te organiseren. Dit is inclusief een
overnachting. De eerste dag gaan we naar Disneyland Parijs, de tweede dag
verkennen we de stad in groepen.
Kort geschetst ziet het voorlopige programma er als volgt uit:
Dinsdag 24 mei 2022
02.30 uur
verzamelen bij het sportveld van Unitas
03.00 uur
vertrek naar Parijs
10.30 uur
aankomst bij Disneyland Parijs
21.30 uur
vertrek vanuit Disneyland Parijs naar hotel
Woensdag 25 mei 2022
08.00 uur
ontbijt in hotel
10.00 uur
activiteit 1 naar keuze onder begeleiding van docent
12.00 uur
activiteit 2 naar keuze onder begeleiding van docent
13.30 uur
vrij winkelen
14.30 uur
verzamelen bij bus
15.00 uur
vertrek richting Harderwijk
22.30 uur
geschatte aankomsttijd Harderwijk bij het sportveld van Unitas
Dankzij de NPO-gelden, zijn aan deze reis grotendeels geen kosten verbonden. De
enige kosten die er kunnen zijn, zijn kosten voor eigen consumpties, avondeten en
cadeautjes voor het thuisfront.
Met andere woorden: de reis, hotel en ontbijt, entree en lunch Disneyland Parijs,
dagkaart voor de metro en veel musea en monumenten worden door school betaald.
We hebben ruime ervaring in het begeleiden van een reis als deze en gaan met
voldoende begeleiding mee.

We vinden het belangrijk om onderstaande met u te delen:
-

Leerlingen volgen ten allen tijde de aanwijzingen van de begeleiders op
We maken gebruik van 3 persoonskamers (1 dubbelbed en een enkel
bovenbed), uiteraard slapen jongens en meisjes op aparte kamers
Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun kostbare spullen, laat deze dus
zoveel mogelijk thuis
Uiteraard is het gebruik of meenemen van alle soorten (soft) drugs en
alcoholische dranken niet toegestaan.
Als uw zoon/dochter zich niet aan de gestelde regels houdt, dan is het gevolg
dat hij/zij op eigen kosten naar huis gaat. U wordt hiervan dan uiteraard op de
hoogte gesteld.

Uw kind heeft een geldig ID-bewijs/paspoort nodig. Controleert u alstublieft even
of deze nog geldig is. Vraag deze anders direct aan, de wachtlijsten zijn lang
tegenwoordig.
Daarnaast weten we nu nog niet welke coronamaatregelen eind mei nog van kracht
zijn. We houden u hiervan op de hoogte.
In mei ontvangen de leerlingen nog een programmaboekje met daarin alle informatie
om van twee dagen Parijs een succes te maken.
Om de reis definitief te kunnen maken, vragen we u om bijgaand strookje in te vullen
en op school bij de receptie in te leveren (via uw zoon/dochter) uiterlijk donderdag 7
april 2022 10.00 uur.
We hopen van harte dat uw kind in de gelegenheid is om mee te gaan.
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met mij op of kom
morgen (6 april) tussen 15.00 en 16.30 uur even bij mij langs. Dan kunnen we uw
vragen bespreken.
Met vriendelijke groet

Bernadette Peters
Teamleider mavo

Ik ben/wij zijn de ouder(s)/verzorger(s) van
Naam leerling :…………………………………………………………………………………
Klas

:……………………………………………………..…………………………..

Ik vind/wij vinden het hartstikke leuk dat mijn/ons kind naar Parijs kan op 24 en 25 mei
en geef/geven bij deze toestemming.

Naam ouder(s)/verzorger(s)

:……………………………………………………….

Handtekening ouder(s)/verzorger(s) :……………………………………………………….

Datum:

:…..…………………………………………………..

