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Tilburg, 29 augustus 2019
Beste ouders/verzorgers van leerlingen uit leerjaar 4, Beste leerling,
Op woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 oktober 2019 staan er voor alle leerlingen van school
activiteiten op de planning. Deze dagen staan in het teken van kennismaken, samenwerken en elkaar
leren kennen. Voor leerjaar 4 zien deze dagen er als volgt uit:
- Woensdag - lesdag t/m 14.15uur
- Donderdag - Parijs-reis
- Vrijdag - vrij
Afgelopen schooljaar hebben we helaas de Parijs-reis niet door laten gaan in verband met de
extreme hitte. De Parijs-reis willen we dit schooljaar inhalen en dit doen we op donderdag 3 oktober
2019. We vertrekken op donderdag vroeg in de ochtend naar Parijs en zullen in de nacht van
donderdag op vrijdag weer in Tilburg arriveren. De leerlingen uit leerjaar 4 zijn op vrijdag 4 oktober
vrij. De exacte vertrek- / aankomsttijden en verdere informatie volgt later in een uitgebreide brief.
De leerlingen moeten zich deze keer apart opgeven voor de reis naar Parijs. Dit kan tot uiterlijk
maandag 2 september in de mentorles. Als een leerling zich heeft opgegeven betekent dit dat we er
vanuit gaan dat de leerling ook mee gaat. Indien een leerling ervoor kiest om niet mee te gaan is de
leerling op donderdag en vrijdag vrij. We bieden geen alternatief programma aan.
Extra mankracht voor de begeleiding van de leerlingen is echter altijd welkom. Wij vinden het leuk en
prettig als ouders/verzorgers mee gaan naar Parijs voor de begeleiding van leerlingen. Als u mee wil
kan u zich aanstaande woensdag, 4 september, tijdens de ouderavond opgeven om mee te gaan.
Hopelijk zijn er veel enthousiaste leerlingen en ouders.
We gaan er vanuit u met dit schrijvende voldoende geïnformeerd te hebben. Als u vragen hebt neem
dan a.u.b. contact op met de mentor.
Team Parijs-reis!

