
   ÉCHANGE  Auvers - sur - Oise & Zundert

   19 maart – 26 maart  &   
                                           23 mei - 29 mei





welkom

doel van deze avond
❏ kennismaking
❏ praktische informatie
❏ globaal programma
❏ begin mei nieuwe informatieavond 
 



                       Jolanda de Koning                          Anske Tiggelman
                 koj    sra

   jdekoning@mencia.nl    atiggelman@mencia.nl
       06-10070524                                    06-18277592

qui sommes-nous?

mailto:jdekoning@mencia.nl
mailto:atiggelman@mencia.nl




le programme 

• MARDI 19 mars

10h15 aanwezig op Mencia Sandrode 

10h30  vertrek met de bus

17h00  verwachte aankomsttijd in 
Auvers-sur-Oise.



mercredi  20 mars

❏ ontvangst en ontbijt op school
❏ rondleiding Auvers-sur-Oise
❏ ontvangst op het gemeentehuis
❏ de middag breng je met je Fransje door



● jeudi  21 mars

❏ les op school
❏ naar Parijs



vendredi 22 mars

❏ les op school
❏ workshop ; creatief en/of sportief
❏ uitstapje naar Versailles of Chantilly
❏ avond: familieavond op school 



samedi 23 et dimanche 24 mars
Weekend in het gastgezin



lundi  25 mars
❏ les op school
❏ rondvaart over de Seine in Parijs
❏ lunch op school

mardi 26 mars
❏ 8.30 uur vertrek naar Zundert



Praktische zaken
• Eigen identiteitsbewijs
• European Health Insurance Card / eventueel een reisverzekering 
• Klein cadeautje voor het gastgezin
• Zakgeld
• Medicatie (meld bijzonderheden, reistabletjes )
• Sportkleding- en schoenen (buiten)
• Eventueel zwemspullen (geen shorts!)
• Schoenen waar je goed op kunt lopen
• Telefoon en oplader (overbodig te vermelden……) 
• Telefoongebruik
• Docenten zijn het eerste aanspreekpunt 
• (toestemming) appgroep met docenten
• Roken en het gebruik van alcohol/drugs is uiteraard niet toegestaan.
• een (gevulde) etui
• Werkboekje Je krijgt hier een punt voor!last but not least……… 



vergeet vooral niet 

❏ vertrouwen
❏ een goed humeur
❏ een positieve instelling 

Dit nemen wij ook mee!



voordat we de groepsfoto gaan maken :

Il y a des questions ?  

 

Merci pour votre attention                      Wij hebben er zin in !


