
 
Beste leerlingen, 
 
Donderdag 12 februari is de Open Dag voor leerlingen die misschien volgend jaar bij ons op 
school willen komen. Jullie zijn daar vroeger waarschijnlijk ook wel naar toe geweest. De 
school is dan open tussen 15.30 en 17.30 uur en `s avonds tussen 19.30 en 21.30 uur.  De 
lessen zijn op die dag afgelopen om 13.15 uur, dus na het zesde uur en de volgende dag is 
het toetsvrij, dus geen proefwerken of SO’s. 
 
We hebben heel veel gidsen nodig en we doen dan ook een dringend beroep op jullie om `s 
middags of `s avonds onze bezoekers rond te leiden door de school. Daarnaast zijn er ook 
op andere plekken in de school leerlingen nodig (zie keuzes hieronder). Afgelopen jaar 
hebben we meerdere keren gehoord dat ouders en groep-8 leerlingen het erg fijn vinden als 
juist door iemand uit een hogere klas worden rondgeleid, dus geef je op als gids!   
 
We hopen dat jullie ons willen helpen om de Open Dag zo goed mogelijk te laten verlopen. 
Zou je op dit strookje willen aangeven op welke manier je een steentje bij wilt dragen? Je 
kunt het strookje inleveren de conciërge, graag uiterlijk vrijdag 6 februari. 
 
Nog even een aantal punten: 
* Je kunt na het zesde uur niet op school blijven om te wachten tot de Open Dag om 

15.30 uur begint. Er wordt heel hard gewerkt om de school schoon te maken en alles 
klaar te zetten en dan moeten er niet te veel mensen rond lopen. Ga gezellig even 
met een klas- / schoolgenoot mee naar huis als je ver weg woont. 

* Je leidt meestal een groepje van twee of drie achtste groepers rond met hun ouder(s). 
We weten wel dat het gezelliger is om de rondleiding met z`n tweeën te doen, maar 
als we dat goed vinden wil iedereen dat en dan hebben we veel te weinig gidsen.  

* in een nog nader bekend te maken KWT worden alle gidsen uit de tweede en 
hogere klassen in de KWT in de aula verwacht voor uitleg en instructie. 

 
Alvast heel erg bedankt! 
 
M.Y. van den Berg (brugklascoördinator) en F.M. Weytingh (conrector onderwijs) 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 
Naam:  …………………………………………  Klas …………….. 
 
Geeft zich op voor (aankruisen wat van toepassing is) 

o rondleiden ‘s middags 
o rondleiden ‘s avonds 
o helpen bij een vak ’s middags (alleen als je dat met een docent hebt 

afgesproken!) 
o helpen bij een vak ‘s avonds (alleen als je dat met een docent hebt afgesproken!) 
o helpen in de aula bij Montessori Academie ’s middags (in overleg met WTG) 
o helpen in de aula bij de Montessori Academie ’s avonds (in overleg met WTG) 
o muziek maken / optreden in de school ’s middags (in overleg met doc. muziek/drama) 
o muziek maken / optreden in de school ’s avonds (in overleg met doc. muziek/drama) 
o anders, namelijk: …………………………………………………………….. 
 
 

Lever dit strookje zo snel mogelijk in bij de conciërge, maar uiterlijk op vrijdag 6 februari 
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