
Reis naar Parijs
2 februari 2023

Welkom!  Bienvenue!



Doel van de reis

• Op een leuke manier kennismaken met een aantal 
bezienswaardigheden van Parijs.

• De veelzijdigheid van een buitenlandse stad en een andere 
cultuur ontdekken. 

• Op reis met je klas- en jaargenoten.
• Ontspannen afsluiting van je 

schooltijd op Het Rijks. 



Reisleiding

• Richard van Wijk 
• Anne-Marie Vermeulen
• Sjaak van Zuijlen 
• Luuk Reinders
• Inge Boelens 
• Juul de Mol
• Niels Vermeulen
• Anass Chaoui



Mentor

• Iedere leerling krijgt een mentor toegewezen.

• De mentor is het aanspreekpunt van de leerling.

• De mentor controleert telkens of alle leerlingen aanwezig zijn.

• De mentorgroepjes worden pas in de bus bekend gemaakt.



Donderdag 2 februari

02:30 uur   Aanwezig op school (nacht van woensdag op donderdag!)

02:45 uur Controle paspoort/ID-kaart/ziektekostenverzekeringspasje 

03:00 uur  Vertrek naar Parijs

10:00 uur Verwachte aankomsttijd in Parijs 

10:15 uur groep 1: Stadwandeling en daarna bezoek aan Eiffeltoren 

groep 2: Bezoek aan Eiffeltoren en daarna stadswandeling

Rond 13:00 uur kunnen leerlingen ergens gaan lunchen. 



Donderdag 2 februari

16:00 uur Boottocht op de Seine

17:00 uur Vrije tijd 

19:00 uur Gezamenlijk avondeten op de                                                                  

Champs-Élysées

22:00 uur Vertrek per bus richting Nederland

23:00 uur (Uit-)rusten in de bus 



Vrijdag 3 februari 

05.30 uur Verwachte aankomst in Nijmegen



Wat moet je meenemen?

• Geldig paspoort of identiteitskaart

• Bagage in een kleine rugzak of tas (met naam en adres erop!). De papieren in 
buideltasje, binnenzak met rits, handtasje met riem. 

• Bewijs van ziektekostenverzekering 2023 (pasje of een kopie van je huidige 
verzekeringspolis)

• Geld: graag pinpas meenemen en een beetje muntgeld. 
Onderling met je  ouders afstemmen.
Let op: zakkenrollers vaak actief in Parijs!

• Medicijnpaspoort(verkrijgbaar bij apotheek) en allergie-informatie

• Ontbijt voor in de ochtend. Drinken voor de heen- en terugreis.



Handig om mee te nemen

• Waterdichte jas

• Rest kleding: makkelijk zittend en geschikt voor weersomstandigheden 
vergelijkbaar met die in Nijmegen.

• Wandelschoenen aantrekken! We gaan wat kilometers lopen!

• Powerbank en oplaadsnoertjes voor (kop-)telefoon, oortjes 
en/of fototoestel.

• Iets om te lezen en luisteren (met oortjes of koptelefoon) voor 
in de bus. 
(geen Bluetoothspeakers meenemen)

• Kussentje/Fleece dekentje voor in de bus. 



Contactgegevens

• Overdag begeleiders voor zeer dringende zaken bereikbaar via:

Het Rijks: 024 – 352 36 80

• telefoon begeleiders (buiten schooltijden): 06 – 12430961  (alléén bij noodgevallen)

• In Parijs (bij een noodgeval):
Bij 112 verstaan ze Engels! 

• U kunt uw zoon/dochter natuurlijk altijd 
zelf bereiken.



Afspraken

Op tijd aanwezig op afgesproken plek en tijd.

Telefoons en muziek niet gebruiken tijdens 
gezamenlijk programma. Geen 
Bluetoothspeakers in de bus. 

Alcohol, energiedrankjes, drugs niet 
toegestaan.

Geen chips en kauwgom in de bus.



Afspraken

• Bij misdragingen houden we de leerling apart van de groep.

• U kunt telefoon verwachten bij misdragingen. 

• Is uw zoon/dochter niet op tijd bij de bus dan worden de kosten verhaald i.v.m. de rij- en 
reistijdenwet. We komen dan later aan in Nijmegen. De factuur krijgt u toegestuurd. 

• Bespreek met uw zoon/dochter de reis en wijs hem/haar op zijn verantwoordelijkheid, 
ook i.v.m. verboden middelen*. 

• Mondkapje wordt geadviseerd in de metro, apotheek, ziekenhuis.

*Alcohol, verdovende middelen, vapes zijn ten strengste verboden om mee te nemen.



Bon voyage et 
bon amusement.
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