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29/03/2018

donderdag 03 mei - vrijdag 04 mei 2018
Geachte ouders
Geachte leerling
Stilaan nadert onze tweedaagse reis naar Parijs. Het is fijn te mogen vaststellen dat we met een
40-tal belangstellenden gedurende de eerste week van de maand mei richting Parijs trekken. Wij zijn
dan ook nieuwsgierig om via het onderstaande reisprogramma onze horizon ter plaatse te verruimen.
De vermelde uren zijn bij benadering en kunnen nog wijzigen op het moment zelf. Ook de activiteiten
kunnen aangepast worden aan de weersomstandigheden:

DAG 1
Afspraak om 5u50
uur, vertrek om
6.00 uur – stipt!
10u30
VOORMIDDAG
MIDDAG
NAMIDDAG

AVOND
23u30
24u00

Vertrek in Lembeek met de bus richting Parijs. Er wordt niet gewacht
op laatkomers!
Vergeet je identiteitskaart niet en breng een lunchpakket mee van
thuis !!
Aankomst Parijs
Arc de Triomphe – Champs Elysées – Place de la Concorde - Les Tuileries
– Le Louvre - Palais Royal
Vrij middagmaal in de omgeving van “Les Halles”
Boottocht op de Seine (Vedette du Pont Neuf)
Hotel : IBIS Budget Paris Porte de Bagnolet
3 Rue Jean Jaures
(kamerverdeling – verfrissen – uitpakken)
Vrij avondmaal (leerkrachten delen lunchgeld uit)
Eiffeltoren of Montmartre
Terugkeer naar het hotel
Verdiende nachtrust

DAG 2
8u00
9u00
9u30
VOORMIDDAG
MIDDAG
NAMIDDAG
17u00
17u30
19u30
22u30

Ontbijt in het hotel + klaarmaken van bagage
Bagage wordt opgeborgen in de bus
Vertrek van Hotel
Wandeling langs Pont des Arts – Notre-Dame (Ile de la Cité)
Vrij middagmaal in de omgeving van “Les Halles” – Beaubourg
Centre Pompidou - Place Vendôme - l’Opéra
Terug naar het hotel
Vertrek naar Lembeek
Tussenstop: Avondmaal
Aankomst in Lembeek.

Omdat klare afspraken goede vrienden maken, wensen we het volgende te benadrukken:


















Deze reis is een schoolreis. Het schoolreglement is dan ook van kracht.
Laat deze reis een mooie reis zijn voor iedereen. Gedraag je hoffelijk tegenover mekaar en
de begeleiders.
De uitleg van de begeleiders is beperkt tot het nodige, niet het overbodige. Als er uitleg
gegeven wordt, zwijgt en luistert iedereen.
Wees stipt op de afgesproken plaats. De uren in het programma zijn slechts bij benadering.
Luister aandachtig waar en wanneer je verwacht wordt na een vrij moment. Laat geen hele
groep op je wachten.
Spring verstandig om met je zakgeld. Spendeer niet te veel aan dure souvenirs. Let op met
“straatverkopers”, wil je toch iets van hen kopen, dan moet je (veel) afbieden. Let ook zeer
goed op voor zakkenrollers!
Op de vrije momenten ben je nooit alleen of met twee! Iedereen blijft in groepjes van
minstens drie personen.
Per groepje van 10 leerlingen is er één verantwoordelijke begeleider. Tijdens de reis kan je
met eventuele vragen of problemen steeds bij hen terecht.
Je mag niet roken in het hotel of op de bus.
Gebruik je gezond verstand en beperk het gebruik van alcoholische dranken.
Er wordt heel wat afgestapt tijdens deze tweedaagse. Zorg dus voor een paar stevige
stapschoenen (aan je voeten bij het vertrek >< in je bagage).
Als je naar het buitenland reist neem je altijd een geldige Eurocross kaart mee!
Voor minderjarige leerlingen, niet vergeten een gelegaliseerde toelating af te halen op het
gemeentehuis van uw gemeente en binnen te brengen op het secretariaat.
Zorg ervoor dat je GSM opgeladen is bij vertrek en neem eventueel een lader mee om op te
laden in het hotel.
Wij storten een waarborg aan het hotel: bij problemen wordt de waarborg door het hotel
ingehouden. De school verhaalt de schade, veroorzaakt door uw dochter of zoon, terug.

Voor uw dochter/zoon registreerden we reeds de betaling van het voorschot (50 €). Mogen wij u
uitnodigen om het resterende bedrag van de reissom, € 100,00 te betalen
voor vrijdag 20 april 2018?
Dit bedrag werd als volgt bepaald:
Voorziene kostprijs 2-daagse :
Reeds betaald voorschot :

€ 150,00
€ 50,00

Te betalen voor 2018-04-20 :

€ 100,00

Gelieve dit bedrag samen met een kopie van de identiteitskaart en de gelegaliseerde toelating
binnen te brengen op het secretariaat
Steeds tot uw dienst voor meer info.
Met vriendelijke groeten,

Herman Marissens
directeur

Ellen Van Strydonck
adjunct-directeur

