
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 7 oktober 2021 

Betreft: “Ouderavond en betaling uitwisseling Denemarken”  

 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Gefeliciteerd! Uw kind heeft zich aangemeld voor de uitwisseling met Denemarken en is ook door onze 
selectie gekomen. Zoals u wellicht al heeft gehoord, zijn we al een aantal weken bezig met de 
voorbereidingen om de Denen een warm welkom te heten in Valkenswaard. De Denen komen van 1 tot 
en met 4 november 2021 en dan zullen zij ook bij u thuis verblijven. Wij gaan van 4 tot en met 7 april 
2022 naar Rønde en komen op 8 april weer terug in Valkenswaard.  
 
Ouderavond 
Graag willen we u, samen met uw zoon/dochter, uitnodigen voor een ouderavond op donderdag 21 
oktober om 19.00-20.00 uur in de aula van het Brugklas/WD3 gebouw. Hier zullen we u bijpraten 
over het programma dat we met de leerlingen hebben samengesteld voor onze Deense gasten. 
Verdere bijzonderheden komen deze avond ter sprake en er is uiteraard plaats voor al uw vragen.  
 
Betaling 
U krijgt begin januari 2022 per e-mail een nota van € 250,00 via Ons Middelbaar Onderwijs. In deze e-
mail staat een I-deal link met daarin de betaalgegevens. Ook is er een mogelijkheid om het bedrag in 
termijnen te voldoen. Graag dit verzoek sturen naar onze financiële administratie, facturen@sgweredi.nl.  
De volledige reis zal van dit bedrag worden bekostigd. Dit omvat de reis per bus en alle activiteiten die 
we in beide weken samen met de partnerschool zullen ondernemen. De school heeft een standaard 
reisverzekering, maar géén annuleringsverzekering. Indien u deze toch wilt afsluiten, dan verzoeken we  
u vriendelijk om daar zelf zorg voor te dragen. 
 
Organisatie en communicatie 
Zoals u weet, wordt de reis samen met onze leerlingen georganiseerd. De docenten Bregje Verbruggen 
en Lars Brouwers zijn daarbij de begeleiders. Er zal nog een ouderavond gepland worden alvorens wij 
naar Denemarken afreizen. Verder zullen we gaan communiceren via een whatsappgroep voor ouders. 
Hierover uiteraard meer uitleg tijdens de ouderavond op 21 oktober.  
 
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de betaling, dan verzoek ik u vriendelijk om een bericht te. 
sturen naar facturen@sgweredi.nl. Voor overige vragen kunt u Bregje of Lars mailen.   
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Bregje Verbruggen  vrb@sgweredi.nl 
Lars Brouwers  bws@sgweredi.nl  
 

Aan de ouders van leerlingen die aan de 
uitwisseling met Denemarken meedoen. 
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