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Agenda 
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• Begeleiding

• Programma

• Verzekeringen

• Betaling

• Regels en afspraken

• Normandië les

• Vragen



Begeleiding
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- Sarah Mulder

- Nienke Drent

- Wigbolt van Veen

- Henri Mulder

- Michiel Querner

- Rob Snijders



Maandag 1 juli
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• 06:00 uur 

– Verzamelen op school

• 06:30 uur 

– Vertrek bus

• 16:30 uur 

– Korte tussenstop Étretat

• 19:00 uur 

– Aankomst Port-en-Bessin en vrije 

avondbesteding

• 21:30 uur 

– Naar je eigen caravan 



Dinsdag 2 juli
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• 07:00 uur

– Ontbijt

• 08:00 uur

– Vertrek bus naar Saint-Come-du-Mont

• 09:00 uur

– D-Day Experience en Dead Men’s Corner 

museum

• 11:15 uur

– Point du Hoc, Omaha Beach en de 

Amerikaanse begraafplaats Colleville-sur-Mer



Dinsdag 10 juli
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• 14:00 uur

– Blowkarten, Kajakken of Suppen 

• 17:30

– Aankomst camping 

– Eten, zwemmen etc. (vrij te besteden)

• 22:00 uur 

– Terug naar je eigen caravan



Woensdag 3 juli
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• 07:30 uur

– Ontbijt

• 08:45 uur

– Vertrek bus naar Mont St. Michel

• 10:30 uur

– Vrije ochtendbesteding in Mont St. Michel

• 13:00 uur

– Wadlopen met een gids 

• 17:00 uur

– Vertrek bus naar camping 



Woensdag 3 juli
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• 19:00 uur

– Gezamenlijk eten 

• 21:30 uur

– Tassen pakken en slapen



Donderdag 4 juli
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• 06:30 uur

– Ontbijt

• 07:00 uur

– Vertrek bus naar Disneyland Parijs

• 10:30 uur

– Aankomst Disneyland Parijs

• 22:30 uur

– Vertrek bus naar Stadskanaal



Vrijdag 5 juli
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• 07:00 uur

– Aankomst Stadskanaal



Verzekeringen 
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• Leerlingen zijn gedurende de hele excursie verzekerd via school 

(zie e-mail voor de dekking)

• Zorgverzekering

• Medisch paspoort

• Annuleringsverzekering



Betaling
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• E-mailmemo:

Geachte heer/mevrouw, 

Uw zoon of dochter heeft zich aangemeld voor de excursie Normandië 2018. 

Via deze mail vragen wij u om deze activiteit te betalen. We bieden u de volgende mogelijkheden om te betalen:

· U betaalt het volledige bedrag in één keer via iDEAL.

· U betaalt in één keer of in termijnen door overboeking op: ABNAMRO NL13ABNA 0573537755 onder vermelding 

van het factuurnummer of de naam van uw kind. U dient dan nog wel in te loggen via onderstaande link en vervolgens 

te kiezen voor de betaling via overboeking. De reeds verrichte aanbetalingen zullen dan door ons in WIS-collect 

worden verwerkt.



Regels en afspraken
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• Bewaar je geld en paspoort/ID op een veilige plek

• Zorg dat je je mobiel altijd bij je hebt en aan staat 

• Wees op tijd op afgesproken plekken

• Zorg dat je tijdens de hele reis in ieder geval met twee personen bent  

• Slaap in je eigen caravan

• Je mag geen energiedrankjes meenemen

• Het meenemen en/of gebruiken van alcohol en/of drugs is ten strengste verboden

 Bij overtreding wordt de leerling op kosten van ouders naar huis gestuurd of de 

leerling wordt opgehaald door ouders 

 Er vindt een tassencontrole plaats voordat we vertrekken

 Bij het vinden van alcohol of drugs is deelname aan de reis uitgesloten.



Normandië les
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• Datum volgt

• Kennismaken met de groep

• Voorkennis activeren over Normandië

• Uitdelen informatieboekjes en kort de reis doornemen

• Caravanindeling 



Vragen
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Indien u de betalingsmail niet 

gekregen heeft, graag even na de 

presentatie langskomen!



Brief

21-5-2019 16

• Graag na de presentatie bij Sarah Mulder aftekenen voor aanwezigheid.

• U krijgt een brief mee met thuisblijversinformatie en paklijst.

• U krijgt een brief ter controle mee, deze moet weer ingeleverd worden bij de mentor.


