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Betreft: Internationale uitwisseling

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,
Nog een maandje en dan is het zover: De uitwisseling met onze partnerschool Het Lycée Jeanne d’Arc
in Clermont-Ferrand. Uw zoon of dochter heeft inmiddels de gegevens van de matchingpartner gekregen
en waarschijnlijk al contact opgenomen. Omdat de datum van vertrek nadert, wil ik u met deze brief op de
hoogte stellen van wat praktische informatie.
We vertrekken op maandag 4 maart om 06.00 uur ’s ochtends met de bus richting Frankrijk.
Zorg ervoor, dat er eten en drinken voor onderweg aanwezig is en iets om te doen te hebben,
zoals spelletjes of een boek. Het is een lange rit, we zullen pas rond 18.00 uur aankomen op het Lycée.
Daar zullen we ontvangen worden door de matchingpartners en de docenten. Omdat het begin maart is,
kan het in Clermont-Ferrand nog koud zijn. Zorg er dus voor, dat er warme kleren en goede loopschoenen
ingepakt zijn. Een fototoestel of telefoon met goede camera is ook aan te raden. Iedere leerling krijgt het
telefoonnummer van de begeleidende docenten, zodat je contact op kunt nemen als dat nodig is.
Het programma in de bijlage is een gepland programma, maar het kan zijn dat we door bijvoorbeeld
weersomstandigheden gedwongen worden om andere keuzes te maken.
Deze uitwisseling vindt plaats onder schooltijd en is daarmee een onderdeel van het lesprogramma en de
studielast van de leerlingen. Het doel van de uitwisseling is het verbreden van de horizon van leerlingen,
het kennismaken met andere culturen en landen, het ervaren van een ander onderwijssysteem,
het verstevigen van de sociale vaardigheden, inzicht krijgen in het belang van het beheersen van vreemde
talen, het vergroten van het zelfvertrouwen en het voorbereiden op het wereldburgerschap.
Voor veel leerlingen is deze reis één van de hoogtepunten van hun schoolloopbaan.
Wij hopen op weer een geweldige week.
Met betrekking tot de uitwisseling, graag nogmaals uw aandacht voor de volgende punten:
• Iedere leerling moet in het bezit zijn van een geldig Europees paspoort of een identiteitskaart
en een European Health Insurance Card (bewijs van verzekering);
• De school zorgt voor een ongevallenverzekering;
• U dient zelf een annuleringsverzekering af te sluiten voor deze reis.
Omdat het een boeking van een groepsreis betreft, kan de school helaas geen geld retourneren als
een individuele leerling, om welke reden dan ook, niet mee kan;
• Ook verlies van bagage is niet verzekerd door de school; u kunt hier zelf een verzekering voor
afsluiten. Het is overigens verstandig om zo min mogelijk waardevolle spullen mee te nemen.
• Consent brief moet voor 14 februari a.s. ingevuld zijn en met een kopie van een geldig
identiteitsbewijs ingeleverd worden bij mevrouw Van der Velde.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u altijd contact met mij opnemen
via mijn emailadres: n.n.vander.velde@cvo-av.nl.
Met vriendelijke groeten,
mede namens dhr. F. Grondman,
Mevr. N.N. van der Velde

Programma Clermont-Ferrand 2019
Maandag 4 maart:
06.00 uur
18.00 uur
18.00 uur
18.30 uur

Vertrek vanaf Het Heerenlanden te Leerdam
Aankomst in Clermont-Ferrand
Lycée Jeanne-D’Arc en welkomstdrankje
Vertrek naar gastgezin

Dinsdag 5 maart:
08.00 uur
12.00 uur
13.30 uur

18.00 uur

Lessen op school
Warm eten in de kantine op school
Bezoek centrum Clermont met partners
• Bezoek kathedraal
• Winkelen
• speurtocht
Vertrek naar gastgezin

Woensdag 6 maart:
08.00 uur
08.30 uur
09.30 uur
10.00 uur
11.15 uur
13.00 uur
14.00 uur
18.00 uur

Aankomst op school
Bijeenkomst alle Nederlandse leerlingen
Vertrek met de bus naar l’aventure Michelin
Bezoek l’aventure Michelin
Bezoek stadion rugbyclub ASM
Vertrek naar chateau Rocher
Parc Ecrueil (klimbos)
Avond bij gastgezin

Donderdag 7 maart:
08.00 uur
09.15 uur
10.00 uur
12.00 – 17.00 uur
17.00 uur
18.00 uur

Verzamelen op school
Vertrek met de bus naar de Puy-de dome.
Treintje omhoog naar de Puy de dome, afdalen te voet
Bezoek kasteel/Vichy/Mont Doré
Vertrek naar Clermont.
Laatste avond gastgezin

Vrijdag 8 maart:
08.00 uur
20.00 uur

Vertrek naar Leerdam
Aankomst in Leerdam

