
een kijkje in de eerste groep van het praktijkonderwijs; ervaar en beleef het programma
van de schakelklas 
lessen bij de praktijkvakken techniek, groen en zorg en welzijn. 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 
leerlingen uit groep 8/ schoolverlaters

Datum: 11 november 2022
Betreft: proef- en beleefavond op praktijkschool de Esborg

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Nu uw kind in groep 7 of 8 zit komt de overstap naar het voortgezet 
onderwijs in zicht. Welke school past het best bij uw kind, op welke school hangt een prettige
sfeer en waar voelen we ons thuis? Allemaal vragen die u en uw kind zouden kunnen stellen.  

Een fysiek bezoek brengen aan de school is volgens ons de beste manier om kennis te maken.
Binnenkijken, sfeer proeven en docenten ontmoeten, helpen bij het maken van een
weloverwogen schoolkeuze. Daarom bent u van harte welkom om op dinsdag 29 november
samen met uw kind een kijkje te nemen bij ons op de Esborg.

Vanaf 18.45 uur zijn onze deuren voor u geopend. We starten om 19.00 uur en het programma
duurt tot 21.00 uur. U kunt ook later aansluiten. Dit kunt u aangeven in het aanmeldformulier. 
 
Op het online aanmeldformulier hebben u en uw kind een keuze in het te volgen programma.  
U kunt hierbij kiezen uit: 

Onze docenten staan klaar om alle vragen te beantwoorden.   
 
Aanmelden voor deze proef- en beleefavond kan via www.rsgdeborgen.nl/groep-8 of via
bovenstaande QR-code. U kunt zich aanmelden tot donderdag 24 november. Doe dit daarom
zo snel mogelijk! 
 
Graag tot ziens op dinsdag 29 november. Wij kijken ernaar uit!  
 
Vooraankondiging: In de week van 23 januari – 26 januari 2023 heeft rsg de Borgen haar
Open Festival Week. U bent dan opnieuw van harte welkom op alle locaties van rsg de Borgen
om de sfeer te proeven tijdens ons open huis. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
J. Oosterloo (deelschoolleider)  

Proef- en beleefavond praktijkschool de Esborg

Proef en beleef de sfeer op dinsdag 29 november!

Meld je aan

23 t/m 26 januari

http://www.rsgdeborgen.nl/groep-8

