Open Huis 18 januari 2022
Grou komt te vervallen
Beste leerling van groep 8 (en ouder(s)/verzorger(s),
Nog heel even en dan ga je van groep 8 naar de middelbare school. Lijkt het je leuk of toch een beetje spannend
misschien? Hoe je het ook beleeft, je kunt ervan uitgaan dat wij er alles aan doen om de overgang voor jou zo fijn
mogelijk te maken.
We hadden jou en je ouder(s)/verzorger(s) graag persoonlijk willen ontvangen in onze school op 18 januari. Vanwege
de huidige coronamaatregelen zoeken we naar een ander moment. We zijn blij dat we jullie ouders en verzorgers
begin december al hebben kunnen informeren over onze school tijdens een digitale bijeenkomst. Na de
persconferentie van vrijdag 14 januari komen we met een nieuwe datum voor het Open Huis of een alternatief
programma. Deze zullen we via onze website (www.sevenwolden.nl) en ook via onze social mediakanalen (Facebook/
Instagram) communiceren. Houd deze dus goed in de gaten.

Digitale rondleiding

Om je toch kennis te laten maken met onze school hebben we een virtuele tour door ons gebouw gemaakt. Zo kun je
toch nog een beetje bij ons binnenkijken. Je treft de virtuele tour aan op onze website www.sevenwolden.nl.

Doemiddag

Als je je had opgegeven voor de doemiddagen, heb je van ons bezoek gehad en een tas met lesmateriaal en andere
spulletjes ontvangen. We hopen dat je dit leuk vond. Als het kan, organiseren we nog een doemiddag met
proeflessen. Deze datum zal via onze website (www.sevenwolden.nl) en social mediakanalen bekend gemaakt
worden.

Save the date

Kies je voor onze school in Grou? Zet dan dinsdag 21 juni in je agenda. Op die middag maak je kennis met je nieuwe
klasgenoten en krijg je meer informatie over onder andere het bestellen van je iPad.
Tot slot wensen we je veel succes met het kiezen van een vervolgopleiding die bij jou past. Als jij of je ouder(s)/
verzorger(s) vragen hebben, bel of mail dan gerust!
Met vriendelijke groet,
OSG Sevenwolden,
Team Grou

