Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van 4 Havo, 4 en 5 VWO
Den Haag, September 2018
Beste leerlingen,
Elk jaar organiseert de school een internationale leerlingen-uitwisseling. De uitwisseling met Amerika
is zeer bekend. Er is ook een uitwisseling met een Europees land, en wel:

Zweden
Wij nodigen jullie – mits op dat moment 16 jaar of ouder – uit mee te gaan voor een bezoek aan de
hoofdstad Stockholm en de stad Gävle (spreek uit: Jèvlu). Let op, er kan slechts een beperkt aantal
leerlingen mee.
In Stockholm verblijf je in een hostel en in Gävle bij gastgezinnen van leerlingen van de Borgarskolan.
Op de Borgarskolan volg je lessen, zoals Engels, sport e.d. en maak je één of twee uitstapje(s).
In Stockholm zullen wij een aantal bezienswaardigheden bezoeken.
Je reist op 19 april richting Stockholm. Je komt op 24 april terug. (onder voorbehoud)
De kosten zijn € 450,-. Hiervoor krijg je een retourvlucht Schiphol – Arlanda Stockholm, uitstapjes,
vervoer, een tegemoetkoming voor de maaltijden in Stockholm en de uitstapjes die je in Stockholm
en vanuit de Borgarskolan maakt.
Als tegenprestatie wordt van je verwacht, dat je onderdak biedt aan een Zweedse leerling, wanneer
deze naar Nederland komt. De planning hiervoor is nog onbekend. De uitwisseling jongen-meisje en
omgekeerd moet geen probleem zijn.
Enthousiast geworden? Vul dan de onderstaande antwoordstrook in en lever dit uiterlijk vrijdag
7 december a.s. in bij mevr Bastmeijer of dhr Mooibroek.
Geef aan waarom je wilt deelnemen aan de uitwisseling en waarom je denkt, dat jij de juiste persoon
bent om mee te gaan. Vertel iets over jezelf, hobby’s, e.d. Schrijf deze brief zowel in het Nederlands
als in het Engels.
Dat je je goed kunt uitdrukken in het Engels is een vereiste.
Half december word je uitgenodigd voor een gesprek. Er kunnen 15 leerlingen mee.
Voor nadere informatie kun je/kunnen je ouders contact opnemen met ondergetekenden (het
telefoonnummer KLV is 070 3634940) Bam@segbroek.nl, Mob@segbroek.nl
Mevr. J. Bastmeijer
Dhr. R. Mooibroek

Ondergetekende, ouder/verzorger van ___________________________________________
Adres ______________________________________________________________________
Telefoon _________________________ uit klas ____________________________________
Geboortedatum ______________________________________________________________
meldt hierbij bovengenoemde leerling aan voor deelname aan de uitwisseling met Zweden. Tevens
verplicht ondergetekende zich dan tot het in huis nemen van een Zweedse leerling. Er wordt wel/niet
gebruik gemaakt van gespreide betaling.
__________________________________________________________________________________
(plaats)
(datum)
(handtekening)

