Amsterdam, 9 april 2018
Aan de ouders en verzorgers en leerlingen uit de vierde klas

Geachte meneer, mevrouw, beste leerling,
Bijna is het zo ver: de vierdaagse reis naar Parijs. In deze brief de laatste informatie met
betrekking tot deze reis.
Begeleiders
Geertje Duncan, Pauline Vis, Lara Clarkson, Pieter Vredevoort (allen sectie Frans), Ullerick Zeefal
(sectie economie) en Rob Wieleman (sectie wiskunde).
Vertrek en terugkeer
Maandag 23 april 6.30 uur (aanwezig zijn om 6.15 uur) vanaf de parkeerplaats voor school aan de
Wibautstraat. Terugkeer staat gepland op donderdag 26 april rond middernacht. We zullen de
leerlingen 45 minuten voor de verwachte aankomsttijd wakker maken zodat ze een berichtje
kunnen sturen over de exacte aankomsttijd.
Verzekering en reisdocumenten
De leerlingen zijn via school verzekerd. De eigen verzekering vergoedt vaak ruimer en blijft dus
ook belangrijk. Graag ontvangen wij (indien nog niet ingeleverd) een kopie van een geldig
reisdocument en de verzekeringsgegevens. Ook eventuele informatie over medicatie et cetera.
Ons adres
Auberge de Jeunesse BVJ Opéra-Montmartre, 1, Rue de la Tour des Dames, 75009 Parijs,
Frankrijk, Telefoon: +33 1 42 36 88 18
Noodgevallen
Telefoonnummers voor noodgevallen: Pieter Vredevoort: 0031 6 46608729, Geertje Duncan: 0031
6 51535818, Lara Clarkson: 0031 6 18013937.
Meenemen:
 lunchpakket voor de heenreis.
 regenkleding
 handdoek (beddengoed is daar aanwezig)
 goede wandelschoenen (we maken pittige wandelingen)
 toilettas
 geldig paspoort of identiteitskaart
 schoolpas en CJP
 pen en papier (voor aantekeningen), potlood/etui voor schetsen
 fotocamera of smartphone met camera (nodig voor opdrachten)
 evt. medicijnen e.d.
 zakgeld voor vier dagen (voor richtlijn zie hieronder)
 bagage met labels (met je naam erop)
 mobiele telefoon met voldoende beltegoed en oplader
 dvd’s voor in de bus, boek/kaartspel
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Zakgeld:






Leerlingen krijgen van school € 50 voor lunch en diner voor vier dagen (€ 12,50 per dag).
Ontbijt op dinsdag, woensdag en donderdag is bij de reis inbegrepen. Nu is € 50,- niet
voldoende als de leerlingen een keer een lekker menuutje willen eten in een leuk Frans
restaurantje. Dat kost minimaal € 15.
Voor de lunch kunnen we vaak gaan picknicken (als het weer dat toelaat). Dat kost maar
een paar euro.
Richtlijn voor zakgeld en daarmee uitbreiding van het eetgeld is € 50,-.
De leerlingen moeten minimaal € 20,- aan zakgeld bij zich hebben voor onvoorziene
uitgaven.

Uitgangspunten
Om een het goede, interessante, leerzame en leuke reis voor iedereen te laten zijn is het belangrijk
dat iedereen zich verantwoordelijk gedraagt. De docenten zijn verantwoordelijk voor de veiligheid
van eenieder. Het is daarom belangrijk dat wij weten waar jullie zijn, met wie en dat we samen
afspraken kunnen maken. Iedereen is daarom te allen tijde bereikbaar. Denk aan een altijd
opgeladen telefoon en voldoende beltegoed.
Regels:
1. Je blijft altijd met een groepje, ook tijdens eten of IN vrije tijd.
2. Je bent altijd telefonisch bereikbaar (dus je hebt altijd een opgeladen telefoon met
beltegoed bij je).
3. Je bent een waardige Cygnus-leerling:
 Je volgt de aanwijzingen van begeleiders altijd op
 Tijdens uitleg luister je aandachtig
 Je hebt geen alcohol en andere drugs bij je, je koopt ze niet en je gebruikt ze niet
 Je stoort anderen, in het museum, in het hotel of op straat, niet
 Je rondt opdrachten naar behoren af
4. Overtreding: docenten hebben direct overleg met de schoolleiding. Een sanctie kan zijn
dat de ouders de leerling ophalen op eigen kosten
5. Je bent op de afgesproken tijd bij de bus of het hotel en op andere afspraken
Voorbereidingsbijeenkomst
Om deze reis voor te bereiden organiseren wij dinsdag 10 april om 15.20 uur in het biologielokaal
een bijeenkomst voor alle leerlingen die naar Parijs gaan. Deze bijeenkomst is verplicht en duurt
ongeveer een lesuur. Mocht je niet kunnen, dan graag melden bij één van de begeleidende
docenten. Mochten er vragen zijn, aarzel dan niet om onderstaande begeleiders te benaderen.
Tot slot
Wij zijn samen het visitekaartje van het Cygnus en we hebben er alle vertrouwen in dat we een
goede indruk zullen achterlaten. In de wandelgangen horen we al veel enthousiaste plannen over
welke prachtige plekken jullie willen gaan bezoeken in Parijs. Het wordt een geweldige reis.
Met vriendelijke groet,
Pieter Vredevoort (p.vredevoort@cygnusgymnasium.nl)
Geertje Duncan (g.duncan@cygnusgymnasium.nl)
Pauline Vis (p.vis@cygnusgymnasium.nl)
Lara Clarkson (l.clarkson@cygnusgymnasium.nl)
Ullerick Zeefuik (u.zeefal@cygnusgymnasium.nl)
Rob Wieleman (r.wieleman@cygnusgymnasium.nl)
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