Programma Open Dag 1 februari 2020
Beste ouders en 8e groepers,
Leuk dat jullie interesse in het Barlaeus hebben. We realiseren ons dat een school kiezen een
spannende gebeurtenis is voor ouders en vooral kinderen: bel of mail dus gerust
(mbosman@barlaeus.nl of 020-6263396) of kom naar de Lesjesmiddag (kinderen) &
Informatiemiddag (ouders) op 5 februari (van 14.00 – 16.00 uur, inschrijven is niet nodig), maar
bovenal: proef de sfeer op zo veel mogelijk scholen!

Het programma van de Open Dag:


Van 10.00 – 11.50 uur OPEN MARKT in alle lokalen:
 Je kunt de bètavakken bekijken op de begane grond, de activiteiten op de 1e
verdieping, de talen en gammavakken op de 2e verdieping en de creatieve en
sportieve vakken op de 3e. Op veel plekken kun je meedoen: op de plattegrond zijn
die met geel aangegeven. Vraag docenten en leerlingen vooral het hemd van het
lijf: zij maken de school!
 Voor ouders is er vier keer een informatiebijeenkomst van de (con)rector in de aula.
Deze valt één keer tijdens de lesrondes en drie keer tijdens de Open Markt (kaarten
verkrijgbaar bij de koffiepunten).
 In lokaal 2.9 staan medewerkers en leerlingen klaar om vragen te beantwoorden
over hoe we kinderen begeleiden en extra uitdagen op het Barlaeus; vanaf 12.00
uur is dat in de mediatheek. Ook is hier informatie over de aanmelding beschikbaar.



Vanaf 12.00 uur PROEFLESJES in alle vakken die we op school geven:
 Leskaartjes voor ouders en kinderen zijn op te halen in de koffie- en theelokalen
(0.3, 1.11, 2.11 en 3.2); als ze op zijn, even een hulpmentor (donkerblauwe
poloshirts) of een factotum (roze shirts) aanschieten. Zij weten raad op alles.
 In lokaal 2.9 gaan 1e klasouders, 1e klassers en 1e klasmentoren in gesprek over het
Barlaeus; ook hiervoor zijn leskaartjes op te halen bij de koffiepunten.



Om 12.35 uur OPTREDEN van de 1e klasmusical (tijdens de tweede lesronde):
 Het optreden is in de gymzaal (3e verdieping, kaartjes bij de koffiepunten).



Alle tijden en plaatsen zijn te vinden op de plattegrond.

Heel veel plezier met alle Open Dagen de komende tijd en succes met het maken van een keuze!
Namens leerlingen, docenten, medewerkers en schoolleiding,
Margriet Bosman
conrector

