Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen in 3VT

Leerdam, 21 februari 2019
Ons kenmerk :
Ons bestand :
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Betreft: Uitwisseling 3VT naar Blois

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Zoals u weet zal uw zoon of dochter van maandag 11 t/m vrijdag 15 maart op uitwisseling gaan naar
Blois in Frankrijk. Aan het begin van dit schooljaar heeft u hier al kort informatie over gekregen en met
deze brief wil ik u nader informeren over het programma en belangrijke informatie meedelen over de
reis.
Het programma
Maandag 11 maart
07.45 uur - Verzamelen bij Het Heerenlanden
08.00 uur - Vertrek vanaf het Heerenlanden (ID laten zien bij het instappen van de bus!)
17.30 uur - Aankomst lycée Augustin Thierry in Blois
18.00 uur - Leerlingen gaan met hun partners mee
Dinsdag 12 maart
08.00 uur - Verzamelen op het lycée
08.30 uur - Speeddating in het Frans en Engels
11.00 uur - Bezoek lycée
12.00 uur - Lunch op het lycée
13.30 uur - Wandelen naar de stad
14.00 uur - Fietstocht (met helm!) langs de Loire
16.30 uur - Terug naar het lycée
17.00 uur - Leerlingen gaan met hun partners mee
Woensdag 13 maart
08.00 uur - Verzamelen lycée
08.30 uur - Speurtocht door Blois
10.00 uur - Bezoek chateau met rondleiding in het Engels
11.30 uur - Terug naar lycée
12.00 uur - Vrije middag met Franse leerlingen

Donderdag 14 maart
08.00 uur - Verzamelen lycée
08.10 uur - Vertrek naar Amboise
09.00 uur - Bezoek Clos Lucé (Leonardo da Vinci)
11.00 uur - Wandelen naar de kerk met bekijken Maison troglodyte onderweg
12.00 uur - Lunch
13.30 uur - Stadswandeling met bijzonderheden Amboise.
15.00 uur - Winkelen in Amboise
16.15 uur - Vertrek bus naar lycée met kort bezoek Chateau d’eau in Chenenceau
18.00 uur – Leerlingen gaan met hun partners mee

Vrijdag 15 maart
08.00 uur - Verzamelen lycée
08.10 uur - Vertrek naar Leerdam
18.00 uur - Verwachte aankomst Heerenlanden

Medicijnen:
Wanneer uw zoon of dochter medicijnen gebruikt kan het zijn dat deze niet zomaar meegenomen
mogen worden; u kunt dit navragen bij uw huisarts. Het is handig om een Engels recept en/of
Europees medisch paspoort mee te nemen met informatie over het medicijngebruik. U kunt deze bij
uw huisarts of apotheek aanvragen.
Bezoek Fransen aan Leerdam
Zoals u waarschijnlijk al van uw zoon of dochter heeft vernomen, komen de Franse leerlingen
niet op 1 april t/m 5 april naar Leerdam, maar van 9 t/m 13 september 2019.
Dit komt omdat iedere reis in Frankrijk door de ouderraad en het bestuur moet worden
goedgekeurd.
Ongelijk aantal leerlingen in een klas
Zoals u van uw zoon of dochter heeft gehoord hebben wij 18 leerlingen en zij 20 leerlingen in de klas.
Helaas is het onmogelijk om deze aantallen gelijk te krijgen. Er is nog 1 Franse jongen over die een
plaats zoekt in Leerdam. Ik hoop dan ook dat een van u deze jongen een onderdak wil bieden. Het is
wenselijk dat ook hij degene leert kennen bij wie hij zal verblijven.
Belangrijke formulieren
Ik wil u vragen om de onderstaande formulieren in te vullen. Uw zoon of dochter moet het formulier
uiterlijk woensdag 6 maart persoonlijk inleveren bij meneer Van Straten.
U kunt de formulieren vinden op de website van de school onder het kopje ‘Ons onderwijs’ en dan
‘Internationalisering’.
Formulier gedragsregels meerdaagse reizen
Tijdens de uitwisseling gelden de gedragsregels voor meerdaagse reizen. Dit zijn de schoolregels plus
wat extra regels.
Formulier toestemming voor reizen met minderjarige naar het buitenland:
U hoeft bij ‘informatie over begeleidende persoon’ niets in te vullen, dit zal meneer van Straten zelf
invullen. Daarnaast kunt u bij het adres, het adres van het gastgezin invullen. Als bijlage hoeft u alleen
een kopie van het paspoort van de toestemming gevende ouder toe te voegen, hiervan kunt u het
BSN-nummer onherkenbaar maken. U hoeft dus geen geboorteakte toe te voegen.
Wij hebben dit nodig om bij de grens te kunnen bewijzen dat wij de kinderen met toestemming
meenemen naar Blois. Het is al eens gebeurd dat wij de papieren aan de Franse douane moesten
overhandigen.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u altijd contact met mij
opnemen l.van.straten@cvo-av.nl
Met vriendelijke groet,
namens mevrouw Veenstra,

Dhr. B. van Straten

