
SCHOOLREIS LEERJAAR 3

Van woensdag 4 juli tot en met 
vrijdag 6 juli 2018



TERSCHELLING



PROGRAMMA

Woensdag

 8.00 uur verzamelen op school.

 Vertrek met de bus naar Harlingen.

 Bij aankomst op Terschelling fietsen we 
naar De Cyprian.

 Middagprogramma: bij mooi weer naar 
het strand.

 Avondeten: BBQ op locatie.

 Avondprogramma: Levend Stratego.

 Nachtwandeling hoge duin in West-
Terschelling.



PROGRAMMA

Donderdag

 Ochtendprogramma: zeehonden 
kijken.

 Middagprogramma: in groepjes fiets-
speurtocht over het eiland.

 Avondeten bij De Cyprian.

 Avondprogramma 21.00 - 22.30 uur: 
dierengeluidenspel in het bos.

 Avondje Hessel en Tess?

 Nachtwandeling naar het strand van 
Hoorn.



PROGRAMMA

Vrijdag

 Ontbijten (en lunchpakket maken), 
kamers opruimen en uitchecken. 

 Naar West fietsen.

 12.00 uur - onderweg lunchen.

 Shoppen in West / souvenirs kopen / 
hoge duin / pier oplopen / naar De 
Walvis / voetballen voor De Walvis

 18.00 uur - aankomst bij school



PRAKTISCHE INFORMATIE

 Kosten: € 180,- p.p.

 Maximaal 30 leerlingen.

 Begeleiding door 3 docenten.

 Verblijf  in groepsaccommodatie De 
Cyprian.

 Eten: ontbijt, lunch en avondeten is  
inbegrepen en doen we met z’n allen.

 Vervoer: met de bus naar Harlingen, 
daar pakken we de snelboot naar 
Terschelling. Op het eiland doen we alles 
met de fiets.



ARDENNEN



Woensdag

 8.00 uur verzamelen op 

school. 

Bus vertrekt om 8.30 uur.

 Mountainbiken

 Avondprogramma

(nachtwandeling)

PROGRAMMA



PROGRAMMA

Donderdag

 Carrienta en klimmen

 BBQ

 Avondprogramma



PROGRAMMA

Vrijdag

 Inpakken en schoonmaken

 Kanoën

 Terugreis

 17.00 uur: aankomst Zaandam



PRAKTISCHE INFORMATIE

 Kosten: € 185,- p.p.

 Maximaal 30 leerlingen.

 Begeleiding door 3 docenten.

 Eten: ontbijt, lunch en avondeten 
is inbegrepen en doen we met 
z’n allen.

 Vervoer: met de bus naar de 
Ardennen.

 Verblijf: groepsaccommodatie.



PARIJS



PROGRAMMA

Woensdag

 6.30 uur verzamelen op school.
Bus vertrekt om 7.00 uur.

 Inchecken in het hotel.

 Quartier Latin (Notre Dame).

 Montparnasse (hoogste gebouw 
van Parijs) 



PROGRAMMA 

Donderdag

 Ochtendprogramma: Montmartre  en de Sacre
Coeur.

 Middagprogramma:
je mag kiezen uit het Louvre, een 
stadswandeling of shoppen in Les Halles of La 
Fayette.

 Avondprogramma: eten op de Champs
Elysees.

 Rondvaart over de Seine en een bezoek aan 
de Eiffeltoren. 



PROGRAMMA

Vrijdag

 Uitchecken

 Naar Euro Disney

 Met de bus weer naar 
Zaandam



PRAKTISCHE INFORMATIE

 Kosten: € 225,- p.p.

 Maximaal 60 leerlingen.

 Begeleiding door 7 docenten.

 Vertrek op woensdagochtend om 7.00 uur.
Terug op vrijdagavond rond 23.00 uur.

 Vervoer met de bus (in Parijs met de metro).

 We verblijven in een hotel aan de rand van de 
stad.

 Eten: ontbijt is inclusief. Voor het avondeten 
krijg je een geldbedrag dat je vrij kunt besteden. 

 Keuzemiddag: kiezen uit 3 activiteiten



LONDEN

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCpNXnwprXAhUC0xoKHWeSB5cQjRwIBw&url=https://alitebox.wordpress.com/tag/london/&psig=AOvVaw3OpGd_LOD5xj6sp2rMhZ7T&ust=1509527628217863


PROGRAMMA

Woensdag

 5.30 uur verzamelen op 

school.

Bus vertrekt om 6.00 uur.

 Aankomst London ongeveer 

16.00 uur. 

 Inchecken en bezoek aan 

Piccadilly Circus.

 Avondprogramma: rondvaart 
over de Theems



PROGRAMMA

Donderdag

 Ochtendprogramma: stadswandeling 

langs Buckingham Palace, Westminster 

Abbey.

 Middagprogramma: 

je mag kiezen uit Stadium Chelsea, 

Tate Modern, shoppen in Harrods.

 Avondprogramma: Londen Eye



PROGRAMMA

Vrijdag

 Ochtendprogramma: British Museum 

 Middagprogramma:

je mag kiezen uit Imperial War Museum, Science

Museum, stadium Arsenal of shoppen op Oxford 

street.

 Avondprogramma: eventueel naar een musical.

 Daarna met de bus terug, aankomst zaterdag-

ochtend in Zaandam.



PRAKTISCHE INFORMATIE

 Kosten: € 235,- p.p.

 Maximaal 60 leerlingen.

 Begeleiding door 7 docenten.

 Vertrek: woensdag om 6.00 uur.
Terug: zaterdagochtend rond 8.00 uur.

 Vervoer met de bus naar Londen (in Londen 
met de metro).

 We verblijven in een hotel buiten het centrum.

• Eten: ontbijt is in het hotel. Voor het avond-
eten krijg je een geldbedrag dat je vrij kunt 
besteden. 



HOE SCHRIJF IK ME IN?

 Je kunt je inschrijven via Magister.

 Je schrijft je in op jouw eerste voorkeur. Mocht jouw eerste 
voorkeur vol zijn, kies dan een andere bestemming.

 Je ouders moeten schriftelijk toestemming geven om mee 
te gaan.

Voor de Ardennen, Parijs en Londen heb je een geldig 
reisdocument nodig: een identiteitskaart of een paspoort.



WAT ALS IK NIET MEE KAN?

Voor de thuisblijvers is er een 
programma met excursies, 
gedurende de dagen dat andere 
leerlingen op schoolreis zijn.


