
 

 

 
Betreft: Rondleidingen leerlingen groep 8  

 
Beste leerlingen van groep 8, 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 

Op donderdag 3 februari is ons online Open Huis, helaas niet live vanwege de corona-regels. Toch vinden 
we het belangrijk dat de leerlingen van groep 8 een keer een “live” rondleiding krijgen bij ons op school, 
daarom starten we volgende week met de groep 8 – Dendron Tour. Jullie, groep 8 leerlingen, zijn 
uitgenodigd voor een rondleiding op het Dendron College per school. Deze rondleidingen vinden plaats 
volgens onderstaand schema op woensdag 9, donderdag 10, maandag 14 en dinsdag 15 februari.  Opgeven 
is niet nodig.  

 Woensdag  
9 februari   

Donderdag  
10 februari 

Maandag  
14 februari  

Dinsdag  
15 februari 

15:00 Doolgaard, groep 1 De Peddepoel De Kroevert Onder de Linde 

15:15  Doolgaard, groep 2  De Wouter Eigenwijs De Meent  
De Meulenbeek 

15:30 Onder de Wieken St Anna De Schakel De Samensprong 

15:45 De Ezelsbrug, gr 1 De Kameleon Megelsheim De Bottel 

16:00 De Ezelsburg, gr 2   Bs Stip De Krullevaar Weisterbeek, gr 1 

16:15  Overige scholen De Twister De Brink Weisterbeek, gr 2  

16:30  Vitusschool    

 

 



 

 

De rondleidingen zullen starten op de aangegeven tijden en duren ongeveer 45 minuten. In verband met de 
huidige coronamaatregelen zijn de rondleidingen alléén voor de leerlingen.  

We ontvangen jullie, de leerlingen, graag bij de hoofdingang. Vergeet niet je mondkapje mee te nemen.  

Auto’s mogen geparkeerd worden langs het schoolgebouw op de parkeerplaats bij de sporthal. Ouders 
kunnen helaas niet aansluiten en vragen we dus om te wachten buiten het schoolgebouw. Leerlingen die 
met de fiets komen mogen deze voor bij de hoofdingang plaatsen.  

Voor leerlingen van scholen die niet in het schema genoemd zijn, is er ook een mogelijkheid om langs te 
komen. Jullie zijn van harte welkom tijdens het tijdslot ‘overige scholen’.  

Heb je verder nog vragen? Neem dan contact op via brugklas@dendron.nl  

 

Tot bij de rondleidingen! 

 

Met vriendelijke groet, 

Natalie Visser, Rick Janssen, Annette Cox, Krista Heijnen 
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