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Beste leerling, 

 
Na de zomervakantie starten we het schooljaar met een 
werkweek naar Parijs. In dit boekje kun je vinden wat we op 
deze dagen gaan doen en ook wat je mee moet nemen. Neem 
dit boekje mee zodat je weet hoe laat je waar wordt verwacht. 
Er zijn wel een aantal zaken waar ik je even op wil wijzen. 
 
Als we straks in Frankrijk zijn is het gebruik van je mobiele 
telefoon een stuk duurder. Het is goed om hier rekening mee te 
houden.  

 
De werkweek is een schoolactiviteit waarbij de schoolregels 
gelden. Het is niet toegestaan om alcohol en drugs mee te 
nemen en/of te gebruiken. Indien we merken dat je dit bij je 
hebt of hebt gebruikt zullen we maatregelen moeten nemen. 
Let op; in Frankrijk is het drugsbeleid heel anders dan in 
Nederland. 
 
Denk aan een geldig legitimatiebewijs. 
 

Wij nemen altijd een noodtelefoon mee en je mag je ouders dit 
nummer ook geven. Dit nummer is: 06-20022577. Alleen 
gebruiken bij een noodgeval. 
 
Naast de mentoren; meneer Hoogstad, meneer Bosma en 
meneer van Vugt gaan ook meneer Breuker, mevrouw de Bock, 
mevrouw van de Ruitenbeek, meneer Visser en meneer Jansen 
mee als begeleiding van deze werkweek. 
 
We gaan er geweldige dagen van maken waarbij we elkaar en 
ook de prachtige stad Parijs beter leren kennen. Op de 

volgende bladzijdes staat het programma en daarachter kun je 
informatie vinden over wat je moet mee nemen. 
 
Wij wensen je een prachtige zomervakantie en zien je graag op 
2 september om naar Parijs te vertrekken.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Iris Versteeg 



 

 
Dinsdag 2 september 
 
11:30   Verzamelen op school voor vertrek 
12:00   Vertrek richting Parijs 
19:00   Aankomst in Parijs en avondmaaltijd* 
20:00-20:15  Richting Montmatre 
20:15-22:00  Bezoek aan Montmatre, Sacré Coeur en Place du 

Tertre 
22:00   Richting het hotel 

 
Na 23:00 niet meer lopen over de gangen en moet het stil zijn 
in de kamers. 
 
* inclusief (school heeft restaurant gereserveerd)  
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Woensdag 3 september 

 
7:30   Ontbijt 
9:00-9:30 Busreis naar het Louvre 
9:45-13:00 Bezoek aan het Louvre, we zullen in groepen het 

museum bezoeken. Er zijn verschillende keuzes, 
zoals Griekse en Romeinse kunst, Egyptische 
kunst, moderne kunst…. Iedere leerling zal de 
Mona Lisa gaan bezichtigen. De entree van het 
gebouw is zelf al een kunstvoorwerp. 

12:00-13:30  Wandeling vanaf het Louvre via de Notre Dam 
naar de Eiffeltoren. 

13:30 Keuze uit: 
A) Actief programma op de gras velden bij Parc 

du Champ de Mars bij de Eiffeltoren. 
B) We gaan naar de Domes des 

Invalides. Daar gaan we kijken 
naar de Tombes van Napoleon en 
andere belangrijke generaals uit de 
geschiedenis van Frankrijk. Als we 
deze hebben gezien gaan we een 
bezoek brengen aan het grootste 

en mooiste legermuseum van 
Europa. 

18:00-18:30  Busreis van Eiffeltoren naar restaurant 
18:30 Avondmaaltijd*   
Avond Beklimming van de Eiffeltoren 
22:00-22:30 Busreis naar het hotel 
 
Na 23:00 niet meer lopen over de gangen en moet het stil zijn 
in de kamers. 
* inclusief (school heeft restaurant gereserveerd)  



Donderdag 4 september 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
07:30   Ontbijt 
09:00-10:00 Busreis naar Disneyland Parijs 
10:00-19:00 Bezoek aan het park 
19:00-20:00 Busreis naar Parijs 
Avond Rondrit in Parijs  
22:30 Vertrekt met de bus naar het hotel 
 
Na 23:00 niet meer lopen over de gangen en moet het stil zijn 

in de kamers. 

  



Vrijdag 5 september  

 
7:30 Ontbijt 
9:00-9:30 Busrit naar het centrum Parijs 
9:30 Groep A: Vrij te besteden in de warenhuizen 

Printemps, Galaries Lafayette en Samaritaine. 
Bij ieder warenhuis zullen, op een afgesproken 
plaats, docenten staan om 12:45 en lopen we 
naar een centrale plek waar we met de bus 
worden opgehaald. 

 Groep B: Bezoek aan het voetbalstadion  van 

Paris Saint-Germain.  
13:00 Vertrek richting Mijdrecht. Onderweg zullen we 

bij bijvoorbeeld McDonalds stoppen om eten. 
20:00 Verwachtte aankomsttijd in Mijdrecht 

 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



Wat moet je meenemen? 

 
In je handbagage, dus in de bus: 
Een geldig legitimatiebewijs, medicijnen, eten en drinken voor 
overdag. Als je last hebt van wagenziekte denk dan ook aan 
tabletjes.  
 
Wat moet je verder meenemen: 

 Een weekendtas, deze kun je beter in het ruim van de bus 
kwijt dan een koffer.  

 Geld/pinpas* (voor souvenirs, lunches en avondeten op 

donderdag en vrijdag) 
 Bidon/flesje 
 Regenkleding  
 Goede wandelschoenen  
 Toiletspullen 
 Een warme trui of vest (voor in de avond) 
 Eigen kussensloop (als je dit prettig vindt) 
 Mobiele telefoon (staat het noodnummer er in?) 
 Opladers (telefoon, etc.) 
 Medicijnen** 

 Dit boekje! (zodat je weet hoe laat je waar moet zijn) 
 
Het lijkt me verstandig als je extra drinken meeneemt voor de 
dagen. Denk aan flesjes water etc.  

 

 
Wij verwachten dat de leerlingen het gele boekje meenemen op 
de werkweek en het noodnummer in hun mobiel hebben staan. 
 
Het hele werkweekteam wenst je een goede vakantie en hoopt 
iedereen in september in goede gezondheid te mogen 
verwelkomen. 
 
 
* Zie volgende bladzijde 

** Zie volgende bladzijde  



* Het is misschien voor uw zoon/dochter makkelijker om enveloppen 

voor elke dag met een beetje geld mee te nemen, dan bijvoorbeeld 
een briefje van 50 euro mee te geven. Bespreek met uw zoon of 

dochter wat het budget is per dag en dat ze moeten uitkomen met 

dat bedrag, verdeeld over de vier dagen. De docenten kunnen niet 
verantwoordelijk zijn voor het geld van uw zoon of dochter. 

 
 

** Gebruikt uw zoon/dochter medicijnen die onder de Opiumwet 

vallen? Deze medicijnen (opiaten) mag u alleen met een speciale 

verklaring meenemen naar het buitenland. U riskeert strenge 
straffen als u de regels overtreedt. 

Voorbeelden van medicijnen die onder de Opiumwet vallen zijn: 

 sterke pijnstillers; 
 slaap- en kalmeringsmiddelen zoals valium of Seresta; 

 ADHD-medicatie zoals Ritalin of Concerta; 

Neemt u medicijnen die onder de Opiumwet vallen mee naar een 
Schengenland, dan heeft u een Schengenverklaring nodig. Hierin staat dat 

u of uw kind de medicijnen meeneemt voor eigen gebruik. 

Voor meer informatie verwijzen wij naar onderstaande website: 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geneesmiddelen/vraag-en-
antwoord/wat-moet-ik-doen-als-ik-medicijnen-wil-meenemen-naar-het-

buitenland.html  
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