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Beste leerkracht van groep 8,  

  

Het schooljaar is alweer enige weken oud. Ik hoop dat jullie van een heerlijke zomer hebben genoten en weer 

met een frisse start aan dit schooljaar zijn begonnen.  

  

Al verschillende jaren organiseert Gymnasium Beekvliet op een drietal woensdagmiddagen in oktober, 

november en december The Beekvliet Experience. Dit zijn drie middagen, speciaal voor leerlingen uit groep 

8 die zich oriënteren op het VWO. In voorgaande edities hebben leerlingen van uw school misschien wel 

eens deelgenomen. In dat geval is het concept waarschijnlijk bekend bij u.  

Op elke middag worden er drie verschillende lessen aangeboden en per middag wisselen de vakken.  

Daarmee is elke middag uniek en kunnen leerlingen ervoor kiezen om 1, 2 of zelfs 3 middagen mee te doen. 

Alle kinderen die zich opgeven kunnen deelnemen. Er is voor iedereen plaats.  

  

Ook dit jaar staan deze middagen weer op het programma en wel op:  

- Woensdag 5 oktober  

- Woensdag 2 november  

- Woensdag 7 december  

De middagen starten om 14.00 uur en zijn om 16.45 uur afgelopen. Via onze website is uitgebreidere 

informatie te vinden onder het kopje ‘groep 8’. Ook het aanmelden voor deze middagen gaat heel makkelijk 

via de website (www.gymnasiumbeekvliet.nl).  

Daarnaast organiseert Gymnasium Beekvliet in de aula van de school op dinsdag 22 november vanaf 19.30 

uur een kennismakingsavond voor leerlingen uit groep 7/8 en hun ouders. Op deze avond stellen we de 

school open voor belangstellenden en geven we informatie die in het verlengde ligt van voorlichtingen die 

we op de basisscholen geven. Mocht u zelf hierbij aanwezig willen zijn, dan bent u van harte uitgenodigd. 

Ook voor deze avond vragen wij belangstellenden om via onze website onder het kopje ‘groep 8’ aan te 

melden.   

  

Ik stel het op prijs wanneer u deze informatie onder de aandacht wilt brengen van de leerlingen uit groep 8 en 

hun ouders. Waarvoor dank.  

Ik wens u een plezierig en leerzaam jaar en hoop u gedurende het schooljaar weer eens te mogen begroeten.  

 

 

 

Eva Roefs  

Afdelingsleider klas 1  

http://www.gymnasiumbeekvliet.nl/
http://www.gymnasiumbeekvliet.nl/

