
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 12 april 2022  
 
 
Geachte ouders,  
 
Op vrijdag 15 juli is er een eendaagse excursie naar Parijs voor de leerlingen van de derde klassen 
havo/vwo. Deze excursie is niet verplicht. Maar het is een mooie kans om in korte tijd heel veel van 
een wereldstad te zien – in gezelschap van mede-leerlingen en onder goede begeleiding. Deze 
excursie was aanvankelijk helemaal niet gepland, maar wordt georganiseerd op initiatief van een 
aantal leerlingen uit klas 3. 
 
Wij zullen een gevarieerd programma samenstellen, zodat de leerlingen een goede indruk krijgen van 
Parijs. De leerlingen kunnen eten en drinken meenemen. Het is handig als ze ook wat zakgeld bij zich 
hebben. De school zorgt voor voldoende begeleiders. Meer informatie over de samenstelling van de 
groepen en het dagprogramma ontvangen de leerlingen later.  
 
Het is noodzakelijk om een geldig identiteitsbewijs te hebben, d.w.z. een eigen paspoort of een 
Europese identiteitskaart. Zonder geldig identiteitsbewijs mag de leerling niet mee in de bus.  
 
We vertrekken op 15 juli om 04:00 uur vanaf de Merendreef (verzameltijd 03:45 uur!), zodat wij om 
ca. 10:00 uur in Parijs zullen zijn. Het vertrek uit Parijs wordt mede bepaald door de verplichte 
rustperiode van 9 uur voor de chauffeurs. Het streven is om rond 19:00 uur Parijs te verlaten, zodat de 
verwachte aankomst bij de school aan de Merendreef op 16 juli ’s morgens om 01:30 uur zal zijn. 
 
Via deze link ontvangen wij graag zo snel mogelijk maar uiterlijk  22 april 2022 uw inschrijving. Wij 
gaan ervan uit dat de leerling na aanmelding ook daadwerkelijk meegaat met de reis.   
De MR van de school heeft ingestemd met deze activiteit. De kosten (€ 40) zullen u in rekening 
gebracht worden op de wijze zoals beschreven in de Regeling Ouderbijdrage, opgenomen in de 
Schoolgids, te raadplegen via de site. 
 
De collectieve verzekering van de school is van toepassing op deze excursie.  Ten slotte een tip: voor 
medische noodgevallen is een International Health Insurance Card (Europese Zorgverzekeringskaart) 
aan te raden. Deze kunt u gratis aanvragen bij uw zorgverzekering of via de site www.ehic.nl. Deze pas 
vergemakkelijkt de buitenlandse hulpverlening.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Mede namens de teamleiders, 
B. (Bas) Buiter, btr@sgweredi.nl  

 

Aan de ouders van de leerlingen in 3-havo en 3-vwo   
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