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Aan de ouder(s)/verzorger(s) 
 

 

 

 

 

Datum:   21 maart 2017 

Kenmerk: 16239/DKS 

Betreft:  Osnabrück 

 

 

 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Vorige week heeft uw dochter / zoon van mij het programma voor het tegenbezoek van de 
leerlingen van het EMA uit Osnabrück gekregen. Iedereen heeft er, zo is mijn indruk, reuze 
zin in. Ook u kunt dit programma onder deze brief vinden. 
 
De Osnabrückers zullen aankomende zondagmiddag arriveren. Wij treffen elkaar om 17.15 
in de hal van station Haarlem (bij de AKO) voor het ophalen van onze gasten. 
 
Op de maandagavond (27 maart) zal er vanaf 19.30 een activiteit plaatsvinden waar u ook 
deel aan kunt nemen. We starten om 19.30 uur in lokaal 111 (benedenverdieping) met 
koffie, thee en fris en Hollands(e) gebak en koek. We willen uw zoon/dochter vragen om 
hiervoor iets typisch Hollands mee te nemen. Daarna spelen we het 'Ken-het-Schoter-spel' in 
kleine, gemengde groepjes. De groep die het Schoter het beste kent, wacht een leuke prijs. 
Na de prijsuitreiking is er tijd om nog even na te praten. Deze avond eindigt rond 21.00 uur. 
 
We hopen dat u het leuk vindt om de sfeer van de uitwisseling mee te proeven tijdens dit -
speelse- avondprogramma.  
 
I.v.m. de organisatie zouden we het fijn vinden, vooraf van u te horen of we u kunnen 
verwachten op maandagavond en met hoeveel personen u denkt te komen. U kunt dit via de 
mail of via uw zoon/dochter aan mij laten weten. 
 
Natuurlijk hopen we op een zeer geslaagd tegenbezoek. Afgaande op het succesvolle bezoek 
aan Osnabrück in december, hebben we er alle vertrouwen in dat de dagen in Haarlem ook 
zeer leerzaam en gezellig zullen zijn. 
 
Alvast veel dank voor uw inzet bij de uitwisseling en misschien tot zondagmiddag (17.15 uur) 
of maandagavond. 
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Vriendelijke groet, 
mede namens Mirjam Snieder, 
 
Paulien Dijkstra 
Docente Duits 

 
 

 

 

Ablauf Besuch 

Sonntag 26. 

März 

  17.15 Uhr 

Empfangstreffen in der 

Halle. 

  

17.30 Uhr Ankunft 

Haarlem Station.  

Zeit in den Familien. 

Montag 27. 

März 

Besuch des 

Unterrichts im Schoter 

von 08.40-13.00 Uhr.  

  

Lunchpakete mitbringen. 

  

13.30 Uhr Besuch 

Rathaus 

 

15.30  City-Tour Haarlem 

mit Auftrag. Erklärung 

Frühstück 

19.30 Uhr Quiz mit 

Eltern in der Schule 

Dienstag 28. 

März 

Besuch des 

Unterrichts im Schoter 

von 08.40-12.00 Uhr.  

Lunchpakete mitbringen.  

  

12.15 Uhr Abfahrt nach 

Amsterdam. Besuch 

Anne Frank-Museum + 

Spaziergang 

Abendessen in den 

Familien + 

Vorbereitung 

Frühstück 

  

  

Mittwoch 29. 

März 

09.30 Uhr Frühstück. 

 

 

12.40 Uhr Abfahrt der 

Osnabrücker.  

Osnabrücker 

vermissen… 


