
 

 
 
 
 
 
 
 

Speerpunten reis Parijs 4 havo 6 – 10 mei 2019 
 

 Denk om je reisdocument (hetzelfde als je ingeleverde kopie) en je verzekeringspas! Neem 

ook pen en papier mee. 

 Maandag 6 mei om 08:00 uur verzamelen we op Amsterdam CS voor vertrek per Thalys 

naar Parijs. De Thalys vertrekt om 08:15. 

 Reis zo licht mogelijk. Maximaal toegelaten bagage 1 x handbagage en 2 koffers (75x53x30 

cm). 

 In het hotel is beddengoed aanwezig, geen handdoeken. Deze moet je dus zelf meenemen. 

 Zorg voor schoenen waar je lekker op kunt lopen. 

 Denk om een label aan je tas/koffer. 

 De noodnummers: 0031623740748 (Dienke Veenstra), 0031646161140 (Sandrine 

Sarazin) en 0031683948326 (Lisanne Kapteijn). Het thuisfront kan deze telefoonnummers 

gebruiken, maar ook de leerlingen kunnen ons bellen als er iets is. Zet dit nummer dus in je 

mobiele telefoon. 

 Als begeleiders gaan mee: Lisanne Kapteijn, Sandrine Sarazin en Dienke Veenstra 

 Het adres van het hotel is: 

Generator Parijs, 9-11 Place du Colonel Fabien, Parijs, tel. 0033 170 988 400 

 In Parijs wordt gezorgd voor ontbijt. Op donderdagavond gaan we gezamenlijk uit eten, 

maar voor de rest verzorg je de lunch en het diner zelf. Ga ervan uit dat je hiervoor een 

bedrag van rond de €150,- nodig hebt. Misschien ten overvloede: zorg goed voor je 

bezittingen. 

 Geef medicijngebruik en/of informatie over ziekte door aan de docenten. 

 Je moet je houden aan de aanwijzingen van de begeleiders. 

 Het is verboden alcohol en drugs mee te nemen. Alcohol- en drugsgebruik is niet 

toegestaan. 

 Ga niet alleen ergens naar toe! Zorg dat je altijd met andere leerlingen bent. 

 Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar kamer.  

 Als er geen avondprogramma is, zijn de leerlingen om 20:30 terug in het hostel. De deur uit 

mag daarna alleen nog onder begeleiding van minimaal 2 docenten.  

 Om 00:00 uur zijn alle leerlingen op hun eigen kamer, tenzij de begeleiders anders 

beslissen. 

 Sommige ouders zijn bang voor ongeregeldheden in Parijs op drukke plekken in Parijs. Als 

ouders niet willen dat hun kind meegaat naar een bepaalde activiteit, ontvangen we hierover 

graag een mail (samen met de activiteit). Voor deze kinderen zoeken we een activiteit 

elders.  

 Wanneer een leerling zich ernstig misdraagt, kan hij/zij door de begeleiders worden 

teruggestuurd naar Nederland. De kosten zijn voor de leerling/ouders. Voordat deze straf 

wordt opgelegd, wordt contact opgenomen met de schoolleiding en de ouders. 

 De terugreis is op vrijdag 10 mei. We vertrekken om 19.19 uur en we komen om 21:44 

op Centraal Station. 

 Vanuit daar vertrekt iedereen op eigen gelegenheid naar huis.  

 Heel veel plezier! We wensen je een fantastische week toe

 


