
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 14 februari 2020 

Betreft: Oproep gastgezinnen Erasmus+ 2020 

 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
 
Binnenkort is SG WereDi het decor voor een samenkomen van leerlingen van zes scholen. De zesde 
editie van “The Environment is our future, the environment is Europe’s future” vindt van 23 tot 27 maart 
2020 plaats in Valkenswaard. Er zullen dan 24 leerlingen van rond de 16 jaar oud uit Nederland, België, 
Frankrijk, Duitsland, Tsjechië en Luxemburg deelnemen aan verschillende activiteiten rond het thema 
‘sustainable energy and automotive’.  
 
Het hoofddoel van deze internationale ontmoeting is het bevorderen van taalvaardigheid en het 
verbreden van kennis van milieu. Uw hulp en gastvrijheid zijn onmisbaar voor het laten slagen van deze 
week. Wij willen u dan ook vragen om u op te geven als gastouder.  
 
Wat wordt er van gastouders verwacht? (U ontvangt nog een gedetailleerder programma.) 

• Het aanbieden van een slaapplaats voor twee (of meer) gastleerlingen. 

• Zondagavond 22 maart haalt u uw gastleerlingen op school op en neemt hen voor kennismaking 
en maaltijd mee naar uw gezin. Ook de avond zullen ze bij u doorbrengen.  

• Maandag zorgt u ervoor dat uw gastleerlingen om 08.30 op school zijn. De gastleerlingen 
hebben vanaf maandagmiddag een fiets tot hun beschikking en hoeven vanaf dan dus niet meer 
gebracht te worden. Na afloop van het programma op school, rond 16.00, verblijven ze bij u 
thuis, eten zij bij u thuis en brengen ze ook de nacht bij u thuis door. Dit geldt voor maandag 23 
maart, dinsdag 24 maart, woensdag 25 maart, en donderdag 26 maart. Vrijdag 27 maart 
vertrekken alle leerlingen. Uw taak zit er dan op. (De leerlingen uit Tsjechië blijven overigens tot 
en met zaterdag 28 maart.) 

• De leerlingen hebben op één van die doordeweekse dagen ook een avondactiviteit in de 
omgeving van de school. 
 

Er wordt bij de plaatsing van de gastleerlingen geprobeerd zoveel mogelijk de wensen van het gastgezin 
en die van de gasten op elkaar te laten aansluiten. Aan de gasten wordt uitdrukkelijk vermeld dat zij zich 
behoren te gedragen naar de regels en de gewoonten van het gastgezin.  
 
Deelnemende scholen:  
Frankrijk:  http://nda59.fr  
Luxemburg:  http://lcd.lu/  
Duitsland:  http://math-nat.de  

België:   http://shn.be  
Nederland:  http://weredi.nl  
Tsjechië: http://gymst.cz 

 
Wilt u ons helpen? Klik dan op deze link en vervolgens op de knop ‘Inschrijven als gastgezin’. Heel 
veel dank alvast!  
U kunt ook in uw browser typen: x.co/erasmus. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Thomas Vermeulen, vrl@sgweredi.nl  
namens de organisatie Erasmus+ ‘Sustainable energy and automotive’ 

Aan de ouders van de leerlingen in klas 2 t/m 6 
Havo/Vwo 
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