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Welkom op onze mooie school!
AMERSFOORT BARNEVELD EDE HOEVELAKEN KESTEREN

j
i
r
N
j
e
E
K
J
I
K
He b
BINNEN
?
n
i
in
op vier locaties

Op verkenning

Op de open dag verken je het schoolgebouw en de omgeving.
Je maakt kennis met een aantal docenten, want volgend jaar heb je
waarschijnlijk elk lesuur een andere docent!
Je ervaart tijdens een of meer lessen dat
Voortgezet Onderwijs heel anders is dan de
basisschool.

Welkom!
Je ouder/verzorger(s) komen op deze bijeenkomsten alles te weten over onze school.

locatie Amersfoort (open avond)
D.V. dinsdag 15 januari 2019 - 19.30 uur
School open vanaf 19.00 uur

locatie Barneveld (open avond)
D.V. dinsdag 8 januari 2019
Centrale opening om 19.00 uur in de
Adullamkerk tegenover de school

locatie Ede (open middag)*

D.V. woensdag 12 december 2018
Inloop tussen 13.00 en 16.00 uur

locatie Kesteren (open ochtend)
D.V. zaterdag 19 januari 2019
Inloop tussen 9.00 en 12.00 uur

* Het Praktijkonderwijs wordt tevens vertegenwoordigd tijdens de
open avond in Barneveld en de open ochtend in Kesteren.
Kijk op www.lodenstein.nl voor het activiteitenprogramma per locatie

al z

‘Laat je verrassen
op onze
gezellige school’!
Zet vast in je agenda!
D.V. woensdag 10 juli 2019 is er een kennismakingsmiddag op de locaties Amersfoort, Barneveld en Kesteren.
Je ontmoet dan alvast je mentor en klasgenoten. Voor deze middag krijg je een
persoonlijke uitnodiging.

Kijk ook eens op: www.vanlodenstein.nl

We gaan onder meer in op de volgende onderwerpen:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

identiteit
leerroutes
tweetalig onderwijs
huiswerk
leerlingenzorg
dyslexie
overstap voortgezet onderwijs
wat is bb met lwoo?
sociale vaardigheidstraining
praktijkonderwijs

De onderwerpen variëren per locatie.
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Beste ouder/verzorger
Op onze open dag bent u als ouder(s) of verzorger(s) van
harte welkom om voor het eerst of opnieuw kennis
te maken met de school en het snel veranderende onderwijs. We proberen de overstap van
het basisonderwijs naar onze school zo gemakkelijk mogelijk te maken. Daarom informeren
we u over allerlei zaken die van belang zijn voor
u en uw kind. Uw zoon/dochter en u ervaren tijdens uw bezoek onze school van binnen en buiten!

Meer informatie?

Neem dan geheel vrijblijvend contact op met de betreffende
locaties/contactpersonen:

Amersfoort

Utrechtseweg 228, 3818 ET, telefoon: (085) 483 80 06
contactpersoon: R. Duiker

Barneveld
Ede

Lunterseweg 94, 3772 TS, telefoon: (085) 483 80 07
contactpersoon: A.R. Pluimers
Verlengde Parkweg 49, 6717 GL, tel.: (085) 483 80 08
contactpersoon: B. Bakker

Kesteren

Kasteelstraat 2, 4041 JB, telefoon: (085) 483 80 10
contactpersoon: C.C. de Waard
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