
 
 
Aan de ouders van de leerlingen 
Aan de leerlingen van het eerste leerjaar van de derde graad 
 
Info 
alle leden van het onderwijzend personeel 
alle leden van het ondersteunend personeel 
 
 
uw bericht van uw kenmerk  ons kenmerk datum 
   GWP5 Parijs 12-05-2022 
Geïntegreerde werkperiode van mei 2022 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
Deze brief bevat de laatste schikkingen in verband met onze GWP naar Parijs. 
 
We vertrekken op maandag 23 mei om 07.30 u stipt aan het station van Aalst, maar uit praktische 
overwegingen vragen wij u om reeds om 07.15 u aanwezig te zijn. We komen terug op woensdag 25 
mei rond 22.00u (afhankelijk van het verkeer!) opnieuw aan het station van Aalst. 
We reizen heen en terug met de bus en in Parijs zelf verplaatsen we ons vooral met de metro in 
groepjes van tien onder begeleiding van een leerkracht. Hoe ons programma er uitziet, kan u verderop 
in deze brief lezen. 
 
Wij verblijven in  Ibis Budget hotel Paris Pantin Eglise 

153 Avenue Jean Lolive, 93500 Pantin, FRANCE 
Telefoon: (+33)148106700 

 
Wat neem je zeker mee? 

▪ lunchpakket voor de eerste middag 
▪ mondmaskers 
▪ je identiteitskaart, je Europese ziekteverzekeringkaart, je reistoelating (voor -18jarigen) en 

je Covid Save Pass 
▪ het hotel vraagt per leerling een waarborg van 20 euro die op de laatste dag wordt 

teruggegeven indien de kamers volledig in orde zijn. Gelieve gepast geld mee te brengen! 
▪ 7 euro voor een bezoek aan de Eiffeltoren.  
▪ schrijfgerief 
▪ gemakkelijke schoenen + regenkledij (fietstocht) 
▪ aangepaste kledij, we bezoeken immers een grootstad  
▪ niet te veel bagage 
▪ zakgeld voor een snack of broodje (dinsdagavond en woensdagavond)  
▪ zakgeld voor een maaltijd (maandagavond) + voor eigen verbruik. Let op, iets drinken op een 

terrasje in Parijs is vrij duur! 
▪ Laat waardevolle voorwerpen thuis. Wij zijn niet aansprakelijk bij verlies. In Parijs moet je 

trouwens heel goed op je hoede zijn voor gauwdieven! 
 
Wij hopen dat deze GWP voor uw zoon of dochter eens te meer een leerrijke en aangename ervaring 
zal zijn. 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
 
Joke Veldeman   Marie-Paule Haegeman  
Projectleider   Directeur 
 



 

PROGRAMMA PARIJS 2022 

 
 

maandag 23 mei 

 
07.30u Vertrek vanuit Aalst (Station) 
11.30u Aankomst aan Place de la Concorde, wandeling door Les Tuileries 
12.30u Lunch 
13.30u wandeling langs Notre Dame, Hôtel de Ville naar Centre Pompidou 
14.30u Bezoek Centre Pompidou (in 3 groepen) 
18.00u Avondmaal aan Les Halles (vrij) 
20.00u Bezoek Eiffeltoren 
 

dinsdag 24 mei 

 
10.00u Bezoek aan het Cimetière du Père Lachaise 
13.00u Lunch Hard Rock Café Paris 
14.30u Bezoek Montmartre, Place du Tertre en Sacré Cœur 
17.45u La défense, leerlingen zijn vrij (winkelcentrum aan La défense) 
 Avondeten: broodje 
20.00u Film UGC La défense 
 

woensdag 25 mei 

 
09.30u Bezoek Louvre/Paris à vélo 
12.30u Lunch aan Champs Elysees 
14.15u Paris à vélo/Louvre 
17.00u Terugreis naar Aalst – aankomst voorzien omstreeks 22.00u (afhankelijk van het verkeer) aan 
het station – onderweg wordt nog gestopt voor het avondeten 

 
 


