Nieuwsbrief januari 2018
-

Informatieavonden, open dag en open lesmiddag
Vriendenfonds

Beste geïnteresseerde,
Hierbij het laatste nieuws over Waldorf Utrecht, vrijeschool voor mavo, havo en vwo. De laatste
maanden zijn we weer druk geweest. We hebben voorlichting gegeven op basisscholen en
vrijescholen in de regio, geflyerd, de lestijden bepaald, het leerplan van klas 7 vastgelegd én wij
hebben twee zeer veelbelovende klassenleerkrachten gevonden die de kar in het eerste jaar zullen
gaan trekken! Beiden zijn ervaren in het vrijeschoolonderwijs en vullen elkaar op allerlei vlakken aan
met overige ervaringen, kennis en eigenschappen. Wij zijn erg blij met deze aanwinst! Tijdens de
open dag kunt u kennis met hen maken.
Op 14 december j.l. vond de eerste informatieavond plaats, waarin wij de belangstellenden konden
vertellen en laten zien wat wij met Waldorf Utrecht voor ogen hebben. Wij kijken terug op een zeer
geslaagde avond, met geïnteresseerde ouders, die goede vragen stelden. Via de website
www.waldorfutrecht.nl/links kunt u de gegeven informatie teruglezen. U bent ook van harte welkom
op een van de volgende informatieavonden.
Twee informatieavonden voor ouders:
-

Donderdag 11 januari 2018 aanvang 20.00 Van Asch van Wijckskade 20.
Dinsdag 13 februari 2018 aanvang 20.00 Van Asch van Wijckskade 20.

Open dag (voor leerlingen en hun ouders): zaterdag 20 januari 2018. Gregorius College, locatie Van
Asch van Wijckskade 20. Tijd: van 9.30 tot 13.00
Open lesmiddag (voor leerlingen): woensdag 14 februari 2018. Hiervoor graag aanmelden.
Gregorius College, locatie Muntstraat 5. Tijd: van 13.30 tot 15.30. Voor de ouders is er een parallel
programma, inclusief een rondleiding door het gebouw in de Muntstraat, dit is waar Waldorf Utrecht
gevestigd wordt.
Voor de oprichting en de start van Waldorf Utrecht kunt u een gift doen. U kunt er alles over lezen in
het bijgevoegde document ‘Vriendenfonds Waldorf Utrecht’.

Voor meer informatie

www.waldorfutrecht.nl
www.gregorius.nl
www.vrijescholen.nl
Je kunt ons ook leuk vinden op Facebook (Waldorf Utrecht)

