
 

 

 

Noordwijkerhout, 30 augustus 2016 

 
Geachte mevrouw, meneer, 
 
Vorig schooljaar ontving u in maart een brief van ons over een educatieve excursie naar Lille. 
Helaas moest deze toen door omstandigheden en lange wachttijden bij de Belgische grens afgelast worden.  
De vakgroep Frans wil de leerlingen alsnog graag de gelegenheid geven mee te gaan naar deze mooie Noord-Franse 
stad en wij hebben besloten deze excursie op vrijdag 23 september plaats te laten vinden. 
 
We bezoeken de stad Lille waar de leerlingen in groepjes van 10 onder begeleiding van een docent op pad gaan om 
opdrachten te vervullen. Ze houden interviews met ‘native speakers’, nemen deel aan een speurtocht door de stad, 
brengen een bezoek aan de dierentuin en sluiten uiteindelijk alles af met een verwerkingsopdracht. 
 
Alle leerlingen die het vak Frans volgen mogen zich inschrijven voor deze excursie. Indien er minder dan 60 
aanmeldingen zijn, dan kan de reis helaas niet doorgaan.   

Er zijn wel kosten verbonden aan dit uitstapje. We hebben deze echter beperkt weten te houden tot € 25,- . Deze 
prijs is exclusief maaltijden. De leerlingen nemen zelf een lunchpakket mee en krijgen in winkelcentrum Euralille* de 
gelegenheid een hapje te eten alvorens de terugreis aan te vangen. 
 
*Euralille is een groot overdekt winkelcentrum met meerdere eetgelegenheden en snackbars. 
 
Het programma is als volgt: 
 
06.45 uur                            verzamelen op school 
07.00 uur                            vertrek bussen naar Lille 
11.00 uur                            aankomst Lille 
11.00-16.00 uur                opdrachten/activiteiten in de stad 
16.00-17.30 uur                vrije tijd in winkelcentrum Euralille  
17.30 uur                            vertrek uit Lille   
21.00-21.30 uur                aankomst op school 
 
Wij willen u vragen om via onderstaand strookje aan te geven of u uw zoon/dochter wilt aanmelden voor deze 
excursie. Dit strookje moet door uw zoon/dochter bij de vakdocent worden ingeleverd. Mocht de excursie 
onverhoopt niet doorgaan, dan stellen wij u hiervan z.s.m. op de hoogte. Uiterste datum van aanmelding:  vrijdag 2 
september. Het bedrag van €25,-  wordt door middel van een acceptgiro geïnd. 
Deze informatie wordt u per mail toegezonden, maar de leerlingen krijgen de brief ook persoonlijk uitgereikt in de 
klas.  Mocht u nog vragen hebben dan kunt u vanzelfsprekend altijd contact opnemen: 0252-461777 of 
a.abrahamse@teylingen-college.nl 
 
N.B.: Om mee te kunnen met deze excursie moet uw zoon/dochter in het bezit zijn van een geldige ID kaart of een 
geldig paspoort.  
Mocht uw zoon/dochter niet meegaan, dan volgt hij/zij die dag de reguliere lessen. 
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Met vriendelijke groet, 
 
Namens de vakgroep Frans  
Astrid Abrahamse 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 
De ouder(s) / verzorger(s) van ……………………………………………………………………… uit klas ………   

Docent Frans*:…………………………………… 

 
meldt (melden) hierbij zijn/haar/hun zoon/dochter*  aan voor de excursie naar Lille en  
zal (zullen) de daaraan verbonden kosten van € 25,- via genoemde acceptgiro voldoen. 
 
 
Handtekening: 
 
 
……………………………………………………………….. 
 
 
*De leerlingen die vorig jaar in 2 MAVO zaten en nu geen Frans meer hebben mogen toch mee. 
*Doorhalen wat niet van toepassing is 

Gelieve het strookje in te leveren bij de conciërge. 
 
 

 

 

 


