
 

Le voyage à PARIS 
 

 

 
Mijdrecht, 26 september 2014 
 
Bonjour les élèves, bonjour les parents,  
 
Nog een paar weken en dan is het zover: op maandag 10 november vertrekken we met 30 leerlingen naar 
‘la douce France’! In deze brief vind je informatie over onze vijf dagen in Parijs!  
 
Je verblijft in een gastgezin in of vlakbij de plaats Bondoufle ten Zuid-Westen van Parijs. In het gastgezin 
krijg je elke dag ontbijt en diner en een lunchpakket mee. Alleen op dinsdagavond eet je met je 
reisgenoten in een echt Frans restaurant.  
Op het registratieformulier heb je aangegeven met wie jij in het gastgezin wilt verblijven. Deze wens kan in 
verreweg de meeste gevallen ingewilligd worden. De leiding heeft echter het laatste woord. De lijst met 
adressen en telefoonnummers van de gastgezinnen zal later worden uitgedeeld. De lijsten worden ook 
altijd bij vertrek nog aan de ouders uitgedeeld. Alle gegevens zijn ook op school bekend. 
 
We hebben het programma van de reis op de website gezet. Ook krijg je een programmaboekje. Elke 
leerling die naar behoren de activiteiten van de werkweek afsluit en een verslag schrijft, verdient 40 
studielasturen. Je kunt in het boekje lezen aan welke eisen moet worden voldaan.  
 
Het vertrek is gepland op maandag 10 november om 07.30. Je wordt een half uur eerder, dus om 07.00 
uur, bij school verwacht (ingang Diamant) in verband met het inladen van de bagage en de controle van 
geldige paspoorten / identiteitskaarten.  
Neem voor de heenreis eten en drinken mee, denk ook aan iets te lezen, muziek, een dvd, puzzelen, etc. 
We zijn ongeveer 8 uur onderweg!  
 
De school heeft geen reisverzekering afgesloten, dit moet u zelf verzorgen. Geef uw zoon of dochter het 
pasje mee van de zorgverzekering. We raden u aan om een annuleringsverzekering af te sluiten. 
 
Het kan zijn dat u gedurende de schoolreis contact moet opnemen met uw zoon of dochter. Voor 
dringende noodgevallen kunt u bellen met de hoofdbegeleider in Parijs 0031615263949. Mocht u geen 
contact kunnen krijgen dan kunt u bellen naar de heer Kraak: 0297-283459/ 06-23563847. 
 
Denk aan geschikte kleding en schoenen, er wordt best wat gewandeld. Op de Franse school kun je 
sporten, dus neem gymkleding mee. En… het is al november, het kan dus koud zijn!  
In het gastgezin heb je alleen handdoeken nodig, en natuurlijk je persoonlijke verzorgingsspullen. 
Misschien is het leuk om voor het gastgezin een cadeautje mee te nemen (drop, bloembollen, stukje jong 
belegen, stroopwafels of pepernoten…)? 
 
Ten slotte komen we op vrijdag 14 november rond 20.00 u. weer terug bij de school. 
Mocht je na het lezen van deze brief nog vragen hebben, email dan naar: kun@hetvlc.nl   

 
À bientôt! 
VeenLanden College 
Namens de reisleiding, 
monsieur Kuilman  
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