LETLAND REIS

ERASMUS+ ’NAIS’ PROJECT
New Angels on Inclusion for all Students

22 APRIL t.e.m. 29 APRIL 2017

VOORBEREIDING
ZEKER NIET VERGETEN ! ! ! !
Je Belgische identiteitskaart

Of je paspoort

DIT IS VOOR IEDEREEN HET VEILIGSTE DOCUMENT

Hou dit steeds bij je in je handbagage !

In je handbagage :
- Identiteitskaart en/of paspoort (let op E kaarten zijn niet geldig)
- Medische fiche en toelating ouders (voor jongeren onder de 18 jaar)
- Iets om je bezig te houden tijdens de reis
- Een picknick
LET OP : JE MAG GEEN DRANK MEENEMEN OP HET VLIEGTUIG ! ! ! !
- je zakgeld (voor persoonlijke uitgaven)
- GSM / smartphone, koptelefoon en/of oortjes
In je koffer :
- ondergoed voor 7 dagen
- kousen voor 7 dagen
- pyjama
- T-shirts, hemden (2), broeken (2), warme trui en/of fleece, 1 set sportkleding.
- REGENJAS – het kan daar best koud zijn maar ook echt warm
- Stevige schoenen (1), slippers of pantoffels (1), sportschoenen voor een turnzaal (1)
- Tandenborstel en tandpasta, washandje, handdoek (groot en klein), zeep en shampoo,
persoonlijke verzorging producten (maandverband, haardroger, …..)
- Medicatie indien nodig
- Zak voor vuile was
Niet nodig :
- je hoeft geen eten of drinken in je koffer te steken ! ! ! ! !
LET OP : Letland is een Christelijk land er worden dus geen ‘halal’ gerechten geserveerd.
- Dure spullen: GSM/smartphone, juwelen, horloge, fototoestel mag maar moet niet.
En je bent er zelf verantwoordelijk voor !
- zakgeld (je hebt niet véél nodig: vervoer, verblijf, eten en drinken worden door de school
betaald)
- Drugs, wapens, ………
Is er op het laatste moment toch nog iets extra nodig …. Dan laten we het je op tijd weten.

PROGRAMMA
DAG 1 – ZATERDAG 22 APRIL :
-

07:15 Samenkomst hal Antwerpen Centraal Station
07:36 Vertrek Antwerpen Centraal met de trein naar de luchthaven
08:07 Aankomst Zaventem
09:55 vertrek vliegtuig op Zaventem
13:40 Vliegtuig land in Riga Internationale Luchthaven

-

14:30 Ophalen van de minibus en vertrek naar Tukums. (62 km – 1 uur)
15:45 Aankomst Tukums

-

adres: Rīgas Starptautiskā Lidosta (Luchthaven), 1053 Mārupe (Letland)

Adres: Hotel Viesnīca Tukums, Pils iela 9, Tukums, LV-3101, Letland, +371 63 125 747

-

17:00 verkenning van de omgeving
19:00 Gezamenlijke maaltijd in de stad
22:00 Ophalen Kroaten (6 personen) aan de luchthaven

ons hotel

de bedden op de kamers

en dit is misschien onze plaats om te eten

DAG 2 – ZONDAG 23 APRIL :
-

09:00
09:45
11:00
12:30
13:30
16:00
18:00
19:00
22:00

Ontbijt (na uitslapen)
trein naar Riga
Gegidste tour door (oud) Riga (hoofdstad van Letland)
Lunch in Riga
Vrije tijd in Riga
Terug met de trein naar Tukums en ons hotel
Diner/avondeten in het hotel of in de stad.
Vrije tijd
Slaap wel

DAG 3 – MAANDAG 24 APRIL :
-

07:30 Uit bed en ontbijt
08:40 3 km stappen naar de school (09:25 vertrek met het busje naar de school)
09:45 Welkom begroeting in de school met presentatie en groepsfoto
Koffie pauze
11:00 Kunst workshop – project coördinators meeting
12:20 Lunch/middagmaal op school
13:00 Uitstap naar ‘Jaunpils Castle’ en vrijetijd
18:00 Welkom-diner / avondeten in het hotel
22:00 Slaap wel

Jaunpils Castle (Lets) of Schloß Neuenburg (Duits)

DAG 4 – DINSDAG 25 APRIL :
-

07:30
08:40
09:45
10:00

Uit bed en ontbijt
3 km stappen naar de school (09:25 vertrek met het busje naar de school)
Presentatie over Letland
1ste ronde activiteiten door Roemenië en België
groepswerk in 2 groepen + bespreking
Koffie pauze
11:30 2de ronde activiteiten door Letland en Kroatië
groepswerk in 2 groepen + bespreking
12:50 Lunch/middagmaal op de Tume Secondary School + bezoek aan de school
Met introductie in groep met buitenschoolse lessen (zang, dans, houtbewerking)
15:00 Uitstap naar Pure Chocolate Museum Tukums met workshop
18:00 Avondeten op de school met party en Erasmus+cake
22:00 Slaap wel

DAG 5 – WOENSDAG 26 APRIL :
-

07:30
08:40
09:45
10:00

-

11:00

-

22:00

12:00
13:00
14:00

Uit bed en ontbijt
3 km stappen naar de school (09:25 vertrek met het busje naar de school)
Presentatie over het eten in Letland
3de ronde activiteiten door Roemenië en België
groepswerk in 2 groepen + bespreking
Koffie pauze
4de ronde activiteiten door Letland en Kroatië
groepswerk in 2 groepen + bespreking
informatie leeruitstap
Lunch/middagmaal in Smukausis
Fotozoektocht in Tukums in kleinere groepen
+ vrijetijd
Avondeten
Slaap wel

Restaurant Smukausis

DAG 6 – DONDERDAG 27 APRIL :
-

-

07:30 Uit bed en ontbijt
09:00 vertrek uit het hotel voor een trip met de bus naar
Kolka
Stop voor het lunchpakket
en Kuldïga
Avondeten
22:00 Slaap wel

Kolka

Kuldïga

DAG 7 – VRIJDAG 28 APRIL :
-

07:30
08:40
09:45
10:00

-

11:00

-

12:40
13:20

-

18:00
22:00

12:00

Uit bed en ontbijt
3 km stappen naar de school (09:25 vertrek met het busje naar de school)
Presentatie over feesten en tradities in Letland
5de ronde activiteiten door Roemenië en België
groepswerk in 2 groepen + bespreking
Koffie pauze
6de ronde activiteiten door Letland en Kroatië
groepswerk in 2 groepen + bespreking
Quiz en interviews leerlingen
Resultaten van de fotozoektocht
Evaluatie door de leerkrachten van projectactiviteit 3
Lunch/middagmaal op de school
Uistap naar Kemeri Nationaal Park
Vrijetijd
Afscheid diner/avondeten in Smukausis
Slaap wel

Kemeri Nationaal Park

DAG 8 – ZATERDAG 29 APRIL :
-

03:15
04:30
07:25
09:25
10:11
10:43

uit bed en ontbijt
vertrek luchthaven
vertrek van het vliegtuig
aankomst Brussel
vertrek trein naar Antwerpen (10:52 vertrek trein naar Antwerpen)
aankomst Antwerpen Centraal (11:24 aankomst Antwerpen Centraal)

Riga Inrternationale luchthaven

Brussel / Zaventem Internationale luchthaven

TOT DINSDAG 2 MEI - 08:45 OP SCHOOL

