KUMU/KUBV excursie naar Parijs
vrijdag 26 januari 2018

Op vrijdag 26 januari willen we met alle KUMU/KUBV leerlingen van 5 HAVO en 6 VWO naar Parijs.
Om 5.00 uur ‘s ochtend vertrekken we om vervolgens om ongeveer 2.00 uur ’s nachts weer terug te zijn op school.
Dat wordt dus een lange dag maar hopelijk ook een leerzame en leuke dag.
Het programma is als volgt:
5.00 uur vertrek vanaf school.
11.00 uur aankomst Parijs.
Daar zullen alle leerlingen Centre Pompidou en Opera Garnier bezoeken. De volgorde zullen we in de bus doorgeven.
Vanaf 16.00 tot 20.00 uur is het pauze in groepjes.
20.00 uur vertrek terug naar huis.
Onze jassen en tassen moeten we in de musea in de garderobe achterlaten. Neem dan alleen je waardevolle spullen,
portemonnee, paspoort en telefoon (die uit moet staan) mee. Je weet hoe je je moet gedragen in een museum b.v. dat je niets
aan mag raken en 1 meter van de kunstwerken vandaan moet blijven, je rustig moet gedragen en dat je anderen niet mag
hinderen.
Vanaf ongeveer 16.00 uur hebben jullie tot 20.00 uur vrije tijd. Waar we zullen verzamelen om terug te gaan spreken we later
af, in de bus als jullie je plattegrond van Parijs hebben.
Wat zijn de voorwaarden om in de vrije tijd zelf Parijs in te gaan :
1. Altijd in groepen met minimaal 4 leerlingen blijven.
2. Houd elkaar steeds in de gaten zeker als je de metro in gaat en over moet stappen, maar ook als je aan het
rondkijken bent verlies je elkaar niet uit het oog!
3. Als je een mobiele telefoon hebt weet dan hoe die werkt in het buitenland en wissel elkaars telefoonnummers
uit. Zorg er ook voor dat hij opgeladen is en dat er genoeg geld op staat. De leiding wil ook de nummers van
de leerlingen en ouders.
Wat kun je zoal doen in Parijs?
Er zijn veel bezienswaardigheden zoals de Eiffeltoren, Arc de Triomphe, La Grande Arche in de moderne wijk La Defense, Notre
Dame, Sacre Coeur, enz, enz.
Er zijn veel musea zoals het Louvre, Musee d’Orsay maar ook wat kleinere musea zoals dat van Picasso, Dali, Rodin of Moreau,
de Orangerie met de beroemde waterlelies van Monet en Jeu de Paume met moderne kunst. Ook is er een Musee de la Mode et
du Textiles, een musee de la Musique, een wetenschapsmuseum: Cite des Sciences et de l’Industrie.
Ook zijn er warenhuizen als Printemps en Lafayette op Boulevard Haussmann en op de Champs Elysees…
Genoeg te doen dus!
Maar wat wil jij doen en met wie? Probeer je wat te verdiepen in wat er is, bespreek dat met het groepje waar jij mee op pad wil
en kom tot een overeenstemming. Op internet en in reisgidsen op school kun je meer info krijgen.
Geef aan ons door met wie je wat wil gaan doen.
Wat moet je meenemen:
1. Paspoort of identiteitskaart.
2. Telefoon die werkt in het buitenland, opgeladen is en genoeg geld erop heeft staan, i.i.g. 1 per groepje. Wenselijk is
als iedereen er een heeft.
3. Leerlingenkaart en je CJP pas waarmee je wellicht korting krijgt op entreekosten.
4. Eten/drinken voor onderweg.
5. Wat geld voor metrokaartjes (ongeveer 1,40 Euro per stuk) en wellicht eten, drinken, entrees (entree Centre Pompidou,
Musée d’Orsay en de Opéra is betaald) of souvenirs.
6. Plattegrond van stad en metro krijg je van ons.
7. Wellicht prettige dvd’s voor onderweg in de bus.
8. En goede zin natuurlijk!!

Met vriendelijke groet,
C. Vissers, M.T. van de Kamp, P. Hamers, B. de Ree.

