
 
 

 
 
 
 
Datum:     4 oktober 2016 
Kenmerk: 16067/DKS 
Betreft:     uitwisseling Osnabrück klas 3 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen van klas 3, 
 
Sinds 2009 organiseert de sectie Duits een uitwisselingsproject voor onze leerlingen uit de 3e 
klas met onze partnerschool: het Ernst Moritz Arndt Gymnasium in Osnabrück (Duitsland). 
 
Ook dit jaar bieden wij 10 leerlingen uit  de 3e klas de mogelijkheid om deel te nemen aan een 
driedaagse uitwisseling, van zondagmiddag 27 november tot en met woensdagmiddag 
30 november 2016. Deze reis zal begeleid worden door twee docenten van Het Schoter. 
 
Leerlingen die geïnteresseerd zijn om te ervaren hoe het is om in Duitsland naar school te 
gaan, hoe het leven in een doorsnee Duits gezin is, wat hun leeftijdsgenoten tijdens en buiten 
schooltijd bezighoudt, kunnen zich opgeven om in aanmerking te komen voor deze 
uitwisseling. Ze kunnen dit doen door een motivatiebrief te schrijven en deze te mailen naar 
p.dijkstra@schoter.nl . Dit kan tot uiterlijk  vrijdag 14 oktober. Bij over inschrijving zal er een 
selectie plaatsvinden op grond van de motivatiebrief.  
 
De kosten voor deze reis bedragen €60,-. Ook moet u zich als ouders bereid verklaren om in 
ruil voor de driedaagse opvang van uw kind een leerling van het EMA eveneens drie dagen op 
te vangen als deze bij ons op school komt (datum: zondagmiddag 26 maart tot en met 
woensdagmiddag 29 maart 2017). Iedere deelnemende leerling is zelf verantwoordelijk voor 
het inhalen van gemist werk en eventueel gemiste toetsen. 
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, neemt u 
dan contact op met de teamleider of met ondergetekende. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de sectie Duits, 
 
 
Paulien Dijkstra 
docent Duits 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Hierbij verklaar ik, ouder / verzorger van.......................…………………………………………… 
 
toestemming te geven aan onze zoon/dochter om deel te nemen aan de uitwisseling met het EMA-
Gymnasium uit Osnabrück van 27 t/m 30 november 2016 en als gastgezin op te treden bij het 
tegenbezoek aan Haarlem van 26 t/m 29 maart 2017. De kosten voor deze uitwisseling bedragen 
€60,-. Contant te betalen bij Paulien Dijkstra vóór 4 november 2016. 
   
Handtekening.................................................... 
(Dit strookje graag uiterlijk 14 oktober inleveren) 
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