
Al kennisgemaakt 
met onze scholen?

Altijd een school die bij je past!

Na ons Open Huis in november zijn de mee- 
loopdagen voor leerlingen in groep 8 inmiddels 
gestart. Er komen nog een paar meeloop- 
dagen aan, waar u uw kind nog voor kunt 
aanmelden. Voor ouders/verzorgers en hun 
kinderen organiseren we in februari ook nog 
activiteiten zoals rondleidingen. U bent van 
harte welkom om nader kennis te maken! 

Praktijkonderwijs,  vmbo met extra ondersteu-
ning – lwoo,  Internationale Schakelklas (ISK)

Er zijn rondleidingen op vrijdag 3 februari, woensdag 15 
februari en donderdag 9 maart van 15.45-16.30 uur.
Er is op 8 maart nog een meeloopdag. 
Meld u aan voor een rondleiding of de 
meeloopdag op bladergroen.psg.nl, of 
scan de QR-code.

Doen wat werkt!

Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek en een 
rondleiding via info@vitacollege.nl of 0299 748028.  
Donderdag 16 februari is er nog een mee- 
loopdag. Aanmelden kan via onze website: 
www.vitacollege.nl, of scan de QR-code.

Kies op je eigen moment!

havo, vwo (atheneum en gymnasium)

Op dinsdag 7 en woensdag 8 februari organiseren we 
rondleidingen. In kleine groepjes laten we ouders en  
kinderen onze school zien en kunt u al uw vragen stel-
len. Aanmelden voor de rondleiding 
of een meeloopdag kan op janvaneg-
mond.psg.nl, of scan de QR-code. 
Leuk u te ontmoeten!

Ontdek je talenten!

vmbo basis,  kader en gemengde leerweg

Extra meeloopmiddag op woensdag 22 februari. 
Aanmelden via rietveld.psg.nl, of scan de QR-code.
Ouder-meeloopavond dinsdag 7 februari. Volg drie 
lessen en ervaar zelf hoe de school is. 
Een persoonlijke rondleiding kan ook. 
Bel naar 0299 435579 of mail  
groep8rietveld@psg.nl om een af-
spraak te maken of u aan te melden 
voor de ouder-meeloopavond. 
Geslaagd in de praktijk!

havo/atheneum, atheneum, havo/atheneum 
tweetalig,  atheneum tweetalig,  Technasium

Nog even en het is tijd voor de middelbare school! 
Met een definitief advies op zak kunt u 8 februari, 
tussen 19.00 & 21.00 uur, het open 
huis van het Da Vinci College bezoe-
ken. Kijk voor meer informatie op 
davinci.psg.nl, of scan de QR-code.
Voor eigentijds en toekomst-
gericht onderwijs!

vmbo-tl (mavo) leerjaar 1 t/m 4, mavo-havo leerjaar 1 

Wilt u graag een indruk krijgen van onze school? 
Schrijf u dan in voor een van de rondleidingen of een 
meeloopdag op de website: gaudi.psg.nl, of scan 
deze QR-code. De rondleidingen 
zijn vrijdag 17 februari, maandag 20 
februari, donderdag 23 februari en 
maandag 6 maart. We laten u dan in 
kleine groepjes de school zien.

Naar school met een glimlach!

Openbare Daltonschool,  vmbo-tl (mavo) leer-
jaar 1 t/m 4,  mavo-havo leerjaar 1 

Er zijn rondleidingen op woensdag 8 februari, vrijdag 
10 februari, woensdag 15 februari en vrijdag 17 
februari vanaf 15.30 uur. We vertellen u over ons 
Daltononderwijs en lopen samen 
door de school. Meld u aan op 
mandela.psg.nl. Er is ook nog een 
meeloopdag. Graag tot ziens!

De school die je verder brengt!


