
 

Zwolle, 8 november 2016 

 

 

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het Gymnasium Celeanum organiseert dit schooljaar weer een reis naar China! 

 

Van 13 t/m 21 april 2017 verblijven wij met (ongeveer) 17 leerlingen, 2 begeleidende docenten 

en 1 lid van de schoolleiding bij onze collega’s van de Internationale school in Beijing om daar 

de Chinese Cultuur te ervaren (de leerlingen verblijven in gastgezinnen), lessen te bezoeken en 

excursies te maken. De Chinese leerlingen brengen in juli 2017 een tegenbezoek aan Nederland. 

 

Wij stellen deze reis open voor leerlingen die voldoen aan onderstaande criteria in de genoemde 

volgorde: 

1.   Leerlingen die Chinees volgen (uit leerjaar 3, 4 en 5) 
2.   Leerlingen die vorig schooljaar Chinees hebben gevolgd. 
3.   Leerlingen uit het C&M en E&M profiel uit leerjaar 4 en 5 
4.   Alle andere leerlingen uit leerjaar 3 tot en met 5. 
 
Om in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden: 

 Je moet getuigen van een goede motivatie en voldoende prestaties. 

 Je bent in principe bereid om een Chinese leerling in huis te nemen bij het tegenbezoek. 
 
Elke leerling die deel wil nemen schrijft een motivatiebrief voor deze uitwisseling. Bij meer 
aanmeldingen dan plaatsen is de motivatiebrief bepalend. De geselecteerde leerlingen volgen 
als voorbereiding op de reis een introductieprogramma rond China en de Chinese cultuur. 
 
De kosten voor deze reis bedragen € 1.250,-. Dit is inclusief het programma van het 
tegenbezoek. Verder zijn de visumkosten en reisverzekering inbegrepen. Niet inbegrepen zijn 
inentingskosten en een annuleringsverzekering. 
 
 Aanmelden kan via de Celo tot en met vrijdag 25 november a.s.  
 
Op dinsdag 10 januari om 20.00 uur zal er een informatieavond zijn voor de deelnemende 
leerlingen en hun ouders. 
 
Voor meer informatie kun je mailen naar de heer Scheperboer (bscheperboer@celeanum.nl) of 
ondergetekende (bbroekman@celeanum.nl). 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Mw. Drs. B. Broekman-Gerritsen 
conrector klas 1 en 2 
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