De paklijst
Wat moet je nu allemaal meenemen?
Een grote tas/koffer en een rugzakje voor in het vliegtuig (als handbagage)
Wat zit er allemaal in de grote tas/koffer?
Kleding :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

korte en lange broek(en)
shirts
trui(en)
ondergoed
sokken
lekkere wandelschoenen
sportkleding
slippers
zwemkleding / handdoek / badmuts (geen grapje!)
(regen) jas

Toiletartikelen:
•
•
•
•

medicijnen (doorgeven aan de organisatie)
tandenborstel / tandpasta
kam / gel / deo
zonnebrand

Diversen:
•
•
•
•
•

zonnebril
boek / camera / opladers
spelletjes voor ’s avonds
woordenboek Spaans
schrijfgerei (pen en papier)

Wat zit er allemaal in de rugzak / handbagage? Diversen:
•
•
•
•
•
•

ontbijt en lunchpakket voor de dag van aankomst
geldig paspoort / ID-kaart (wordt ingenomen bij de check- in)
verzekeringspas (Europees) of kopie hiervan
bankpas
zakgeld (+/- €40)
mobiel (als die werkt in het buitenland, denk aan de kosten!)

Let op: geen vloeistoffen in de handbagage (leeg flesje kan wel, en daarna vullen)

•

Tip: Leg je korte broek boven in je grote tas……

Zakgeld
Wij adviseren om maximaal € 40 aan zakgeld mee te nemen. Het is niet nodig geld
mee te nemen voor onvoorziene omstandigheden. In geval van nood kan de
begeleiding geld voorschieten.
Medische zaken
We vinden het erg belangrijk dat wij als leiding op de hoogte zijn van eventuele
bijzonderheden zoals lichamelijke gebreken, medicijngebruik, speciale
voedingsvereisten etc. Mocht dit nog niet zijn aangegeven op het inschrijfformulier
dan kunt u ons altijd even aanschieten op de informatieavond.
Verantwoordelijkheid
Mocht een leerling de uitwisseling negatief beïnvloeden of zich niet houden aan de
afspraken dan zullen er door de docenten passende maatregelen worden genomen.
De deelnemers aan deze reis gaan op vrijwillige basis mee en zijn daarom zelf
verantwoordelijk voor hun eigen gedrag.

