Aan

: directies van de basisscholen
: leerkrachten van groep 8
: ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen van groep 8

Onderwerp

: Open Dagen en Centrale Aanmelding VO (laatste nieuws)

Breda, 22 februari 2022

Beste collega’s van het basisonderwijs, ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen van groep 8,
Met plezier kunnen we jullie melden, dat de versoepeling in de richtlijnen rond Covid-19 het
de Bredase scholen voor Voortgezet Onderwijs mogelijk maakt om de deuren alsnog te
openen voor een fysieke kennismaking.
De Open Dagen vinden plaats volgens het schema in de bijlage. De meeste scholen zijn
open op zaterdag 12 of zondag 13 maart. Op die dagen nodigen we belangstellende groep
8-leerlingen en één van hun ouders / verzorgers graag uit om de sfeer op de scholen van
hun keuze te proeven. We werken in tijdblokken van een uur, waarvoor je je vooraf kunt
inschrijven. Dat kan vanaf 25 februari. Voor een bezoek aan een van de VMBO-scholen
(Tessenderlandt, Christoffel en de scholen van Curio) gelden geen tijdblokken. Op de
websites van de verschillende scholen krijg je hierover meer informatie.
Al eerder besloten we de Centrale Aanmelding uit te stellen tot dinsdag 22 en woensdag 23
maart. Ook die aanmelding gebeurt fysiek, bij de school van eerste voorkeur. De kinderen
die zich willen aanmelden en hun ouders / verzorgers zijn welkom. Ook dan reguleren we de
aantallen bezoekers die zich op hetzelfde moment bij de scholen melden, zoals in de bijlage
is aangegeven.
De websites van de verschillende scholen geven binnenkort nadere informatie. Algemene
informatie wordt ook op de website van VO-Breda (www.vobreda.nl) gepubliceerd.
Wij hopen je hiermee voldoende te hebben ingelicht.

Met vriendelijke groet,
Namens VO-Breda,
Raymond van Velthoven
Voorzitter VO-Breda
Rector Newmancollege

Bijlage:
Open Dagen maart 2022
Donderdag 10 maart

Mencia Sandrode
Curio praktijkschool

17.00 – 19.00 uur
16.00 – 20.00 uur

Vrijdag 11 maart

De la Salle

18.30 - 21.00 uur

Zaterdag 12 maart

Graaf Engelbrecht
Markenhage
Orion Lyceum
Michaël college
Onze Lieve Vrouwelyceum
Curio prinsentuin van cooth
Stedelijk Gymnasium
Christoffel
Tessenderlandt

10.00 – 14.00 uur

Zondag 13 maart

De Nassau
Curio de rotonde
Mencia de Mendoza Lyceum
Newmancollege
Curio scala

10.00 – 14.00 uur

Centrale aanmelding 2022
Datum:
Dinsdag 22 maart 2022
Woensdag 23 maart 2022

Tijd:
17.00 – 18.30 uur
19.00 – 20.30 uur
17.00 – 18.30 uur
19.00 – 20.30 uur

Achternaam begint met een:
A t/m F
G t/m L
M t/m S
T t/m Z

