
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 14 juni 2021 

 

Betreft: Uitwisseling Denemarken leerjaar 3 

 
Beste leerling, 
 
 
Alweer voor het veertiende jaar organiseert SG Were Di een uitwisseling met Denemarken. 
Helaas is deze vanwege corona afgelopen jaar niet door kunnen gaan maar komend schooljaar 
mogen we weer! Wij zijn daarom op zoek naar 24 enthousiaste leerlingen van leerjaar 3 die mee 
willen doen aan deze uitwisseling met het Rønde Gymnasium, vlakbij Arhus. 
  
Van 1 tot en met 5 november 2021 is een klas Deense leerlingen in Valkenswaard en gaan we 
allerlei leuke en leerzame activiteiten met ze doen. Van 4 tot en met 8 april 2022 gaan wij naar 
Rønde en wacht ons natuurlijk ook een fantastisch programma!  
 
De voertaal tijdens deze uitwisseling is Engels. Je verblijft alleen of met een andere leerling van 
SG Were Di in een Deens gastgezin en je maakt samen met deze leerlingen leuke opdrachten en 
uitstapjes.  
Kortom; je doet een unieke ervaring op en je leert heel veel!  
 
Je hebt een kans gekozen te worden als:  
 je volgend jaar in leerjaar 3 zit, 

 jouw ouders/verzorgers toestemming geven om deel te nemen, 
 jouw ouders/verzorgers bereid zijn om als gastgezin 1 of 2 Deense leerlingen te 

ontvangen begin november 2021 (maandagavond tot vrijdagochtend), 

 jouw ouders/verzorgers akkoord gaat met een eigen bijdrage van rond de €250,-, 
 je (alleen of als tweetal) een mail stuurt je waarin uitlegt waarom je graag mee wilt doen, 

 je in het bezit bent van een geldig ID-bewijs.  
 

Wil je hierbij zijn? Stuur dan je mail vóór 11 september 2021 (1e week van het nieuwe 
schooljaar) naar Bregje Verbruggen, vrb@sgweredi.nl, of naar Lars Brouwers, bws@sgweredi.nl. 
Vermeld in de mail je voor- en achternaam, geboortedatum, adres, klas, telefoonnummer, e-
mailadres en motivatie waarom je mee wilt doen.  
De week na 19 september hoor je of je bent geselecteerd. Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. 
 
 
Met vriendelijke groet,   
 
 
Bregje Verbruggen, docente Nederlands  
Lars Brouwers, docent Engels, coach WD3 

Aan de leerlingen van  
leerjaar 2 Vmbo/Havo/Vwo 
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