Uw kind naar de basisschool...
Uitnodiging informatieavond 16 januari 2019

Beste ouders,
In de loop van volgend jaar, of misschien begin 2019, wordt uw
kind 4 jaar. Een hele mijlpaal! Want vanaf dat moment gaat hij of zij
naar de basisschool. Het lijkt nu misschien nog ver weg, maar het
is belangrijk om alvast na te denken welke school het beste past bij
uw kind en uw ideeën over onderwijs. Om een goede keuze te
maken, heeft u natuurlijk voldoende informatie nodig. Wij helpen u
graag hierbij. Daarom houdt het team van basisschool De
Geldershof op woensdag 16 januari een informatieavond.
U bent deze avond vanaf 19.25 uur van harte welkom in onze
school aan de Laauwikstraat. Directeur Joy Brattinga en
verschillende leerkrachten vertellen deze avond welke ideeën wij
hebben over goed onderwijs. En vooral hoe dit er in de praktijk uit
ziet. Ook is een ouder van de ouderraad aanwezig om u te
informeren over de rol van de ouders in de school en om eventuele
vragen te beantwoorden. Tot slot geven wij uitleg over de
procedure rondom het aanmelden van uw kind. Natuurlijk is er
volop gelegenheid om vragen te stellen. En niet te vergeten: om de
school van binnen te bekijken. De avond is om 21.15 uur
afgelopen.
Wilt u zich alvast oriënteren op een school voor uw kind? Kom dan
16 januari naar De Geldershof! Aanmelden kan per email:
info@degeldershof.nl. Vermeld hierbij uw naam en
telefoonnummer, dan weten we wie we mogen verwachten.
Graag tot 16 januari!
Met vriendelijke groet,
Team basisschool De Geldershof





De dag na de informatieavond houden we een rondleiding door de school van
8.45 tot 9.30 uur.
Vergeet u niet om uw kind aan te melden voor 1 maart 2019 bij
www.schoolwijzernijmegen.nl. Na 1 maart zijn alle plaatsen ingevuld.
Wilt u alvast wat meer weten over onze school? Kijk dan eens op
www.degeldershof.nl.

