Info en inschrijvingen: zaterdag 9 juni 2018 tussen 10.00u. en 12.00u.

Geachte heer, mevrouw
Beste jongen, meisje
Het is bijna grote vakantie! Uw zoon of dochter ziet zich ongetwijfeld al als “student” van het secundair onderwijs. U moet
hoe dan ook een nieuwe school kiezen. De stap naar het secundair onderwijs is een hele grote stap en verloopt voor vele
kinderen niet zonder slag of stoot. Wij willen u hierbij zo goed mogelijk informeren en begeleiden. Misschien kent u onze
school omdat uw kind tijdens de integratieweek bij ons op bezoek kwam of omdat u aanwezig was op onze opendeurdag.
De juiste schoolkeuze bevordert in grote mate de slaagkansen van uw kind. Wij nodigen u daarom uit op zaterdag 9 juni
2018. Tussen 10.00u. en 12.00u. kan u bij ons terecht voor bijkomende informatie en/of om in te schrijven. We willen u ook
graag informeren over wat wij te bieden hebben. U kan met uw vragen terecht bij de aanwezige vakleerkrachten (van Latijn
tot praktijk) en onze sportpartners.
Via onze website www.groenhoveschool.be kan u kennis maken met ons uitgebreid aanbod aan studierichtingen al dan
niet in combinatie met sport (voetbal, ruitersport, dans, triatlon, tennis en basket). Voor voetbal, basket en tennis zijn
er flexibele trajecten mogelijk voor beloftevolle sporters, dit steeds in overleg met onze sportpartners. Extra lesuren
techniek in de A-stroom zijn mogelijk in onze STEM-richtingen.
Het zou ons bijzonder veel genoegen doen u persoonlijk te mogen verwelkomen. Kan u zich die dag niet vrijmaken dan
maken wij graag tijd voor een persoonlijk gesprek op een moment dat u beter past.
Met vriendelijke groeten

Seline Libeert
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