
 

 

Datum 10 november 2022 
Onderwerp Werkweek Parijs klas M4 
  

Behandeld door Eric Elsinga 
Telefoonnummer 0513 – 482 166 
E-mail                 info@pleinjoure.nl 
 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

  
 

We willen de leerlingen van klas 4 mavo, mede op verzoek van ouders en leerlingen, de 

mogelijkheid geven om mee te gaan met een werkweek naar het buitenland. We zijn van 

plan om in het voorjaar van 2023 met klas 4 Mavo een werkweek te organiseren naar 

Parijs. Deze reis is niet verplicht. Zou u met uw kind hierover in gesprek willen gaan en 

ons middels het antwoordstrookje willen laten weten of uw kind wel of niet meegaat?  

  

Om al vast een idee te krijgen wat we in Parijs gaan doen hieronder het voorlopige 

programma.  
  

Het programma:    

Maandag 3 april: Vertrek vanuit Joure met aankomst in Parijs halverwege de middag. 

Nadat we hebben ingecheckt in ons hotel, volgt het middag- en avondprogramma. Ook 

verkennen we de metro in kleine groepjes.    

   

Dinsdag 4 april: Na het ontbijt gaan we richting Disneyland. Naast alle bekende 

Disneyfiguren, achtbanen en andere attracties, is er vanaf dit jaar de gloednieuwe 

Avengers Campus! Aan het eind van de middag brengt de bus ons weer naar Parijs voor 

het avondprogramma. We verzamelen voor de Notre Dame, we eten in het Quartier 

Latin, maken een rondvaart over de Seine en lopen langs de verlichte pyramide van het 

Louvre.   

   

Woensdag 5 april: Dit wordt een echte Parijsdag. Na het ontbijt staan de Sacré Coeur, 

Montmartre met het Schilderspleintje ‘Place du Tertre’, de Arc de Triomphe en de 

Eiffeltoren op het programma. Natuurlijk is er ook nog gelegenheid om souvenirs voor 

thuis te scoren.    

   

Donderdag 6 april: Na het ontbijt pakken we de koffers in om weer richting Nederland te 

gaan. We hebben nog een uitgebreide tussenstop in de prachtige stad Lille (echt een 

pareltje dat veel Nederlanders vaak links laten liggen).    

En zo eindigt de reis en hopen we halverwege de avond weer in Joure aan te komen.   

   

Kosten   

De kosten voor de werkweek zijn € 300,- per leerling. De werkelijk kosten van de 

werkweek liggen hoger. Die extra kosten betaalt de school uit de NPO-gelden die de 

school heeft ontvangen. Deze gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 

mogen we onder andere inzetten voor extra activiteiten voor de leerlingen.  

    

Voor de goede orde, vanuit het bedrag dat door u wordt betaald wordt samen met de 

bijdrage vanuit de NPO-gelden alles bekostigd (incl. maaltijden, bus, metro, entree).    
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De school heeft een collectieve scholieren-ongevallenverzekering (bedoeld als aanvulling 

op reeds door u getroffen voorzieningen zoals ziektekostenverzekering) en een 

reisverzekering afgesloten. Voor de bagage geldt een verzekerd bedrag van max. € 227,- 

met een eigen risico van € 50,-.    

    
Verdere informatie krijgt u een aantal weken voor het vertrek.  

   

    

Opgave:   

Graag willen weten wie er meegaat. Wilt u vóór donderdag 17 november door middel van 

de link (die de ouder(s)/verzorger(s) persoonlijk hebben ontvangen) doorgeven of uw 

kind wel of niet meegaat naar Parijs? 

 

  

Mocht u nog verdere informatie nodig hebben aangaande deze brief, neemt u dan 

contact op met één van ondergetekenden. We hopen er met elkaar een mooie, culturele 

maar bovenal gezellige reis van te maken.    

   

    
Met vriendelijke groeten,  

namens de begeleiders,    

   

   

Eric Elsinga en Cor de Koning   

Plein Joure  

 

 


