Beste ouders van de leerlingen uit de vierde klas,
Wij willen jullie graag informeren over een leuke activiteit die eind november zal
plaatsvinden. Van zondagavond 29 november tot donderdag 3 december zullen er
Spaanse leerlingen bij ons op school op bezoek komen.
Wij zijn met de vierde klas bezig met een uitwisseling met een school in Madrid, el
Joyfe. De Spanjaarden komen eerst naar Amsterdam en wij gaan dit voorjaar die
kant op onder het mom van de talen/CKV-reis dit jaar. Jammer genoeg is er voor
deze reis naar Madrid slechts plek voor 40 leerlingen, niet alle leerlingen die Spaans
hebben kunnen dus mee. Naast de reis naar Madrid worden er ook reizen naar
Berlijn, Parijs en Londen georganiseerd. Alle leerlingen van de vierde klas gaan dus
sowieso op reis. Over deze talen/CKV-reizen zult u t.z.t. informatie ontvangen.
Aangezien er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is voor de Madridreis, willen
wij de leerlingen die Spaanse leerlingen in huis nemen voorrang geven om naar
Madrid te gaan.
Voor nu zijn we dringend op zoek naar gastgezinnen voor de Spaanse leerlingen.
We weten dat het kort dag is, we hebben pas deze week te horen gekregen dat de
Spanjaarden al in november komen.
Ongeveer 20 leerlingen van die school zullen onze school bezoeken. Het is de
bedoeling dat uw zoon of dochter wordt gekoppeld aan een Spaanse leerling en dat
uw zoon of dochter dus in april in het gezin van deze Spaanse leerling wordt
geplaatst. Zij kennen elkaar dan al een beetje, wat natuurlijk ontzettend leuk is. Het
is voor leerlingen een erg bijzondere ervaring om een tijdje te verblijven in een
Spaans gezin en daar de taal te spreken en de cultuur en gewoonten van het land te
leren kennen. De Spaanse leerlingen spreken goed Engels en het is voor onze
leerlingen natuurlijk leuk en goed om Spaans te spreken.
We zijn dus nog op zoek naar ongeveer 20 gastgezinnen voor deze Spaanse
leerlingen. Het is de bedoeling dat u als gastgezin onderdak en eten biedt. Hiervoor
krijgt u geen vergoeding, maar op het moment dat uw zoon of dochter naar Madrid
gaat zal het Spaanse gezin voor uw kind zorgen.
Als u plaats heeft voor twee personen, dan kunt u dat ook aangeven. We zijn in
eerste instantie op zoek naar gastgezinnen in Amsterdam, zodat de leerlingen
makkelijk de school kunnen bereiken per fiets of OV.
Enkele praktische zaken die van belang zijn:
-

Als gastgezin regelt u ontbijt, een lunchpakket en avondeten voor alle dagen.
De Spanjaarden hebben een vol programma en zullen een groot deel van de dag
weg zijn en soms in de stad eten. Wij mailen het definitieve programma nog,
zodat u rekening kunt houden met het avondeten.
De Spaanse leerling moet de school op redelijk makkelijke wijze kunnen
bereiken, per fiets of OV.

Als u zich wilt opgeven als gastgezin dan kunt u een mailtje sturen naar Roberto:
r.crivelli@hyperionlyceum.nl
Vermeld hierbij de volgende punten:
-

Naam van uw zoon of dochter

-

Aantal beschikbare slaapplekken
Uw adres en telefoonnummer
Of u een extra fiets heeft

Wij hebben zelf gezien hoe leuk het is voor leerlingen om zulke verschillende
ervaringen te kunnen uitwisselen. Mocht u zelf genoeg tijd, ruimte en zin hebben om
een of twee gastleerlingen te ontvangen, bespreek het dan vooral goed door met uw
zoon of dochter. Ik hoop op een heel bijzondere week met mooie uitkomsten.
Als u mee zou willen doen als gastgezin, dan zouden wij dat graag voor vrijdag 13
november willen weten in verband met de verdere organisatie en de communicatie
naar de Spanjaarden.
Wij hoor graag van u! Alvast hartelijk bedankt.
Vriendelijke groeten,
Roberto Crivelli en Renske Visser (docenten Spaans klas 4)

