Welkom op
de open dag!
15 januari 2022
9
.
3
0

Ontdekprogramma
Klik op het programmaonderdeel om mee te doen. De lessen en de
vragenronde vinden plaats via Microsoft Teams. We vinden het leuk als we je
kunnen zien, dus zet je camera aan.

Neem dan contact met ons op!
D. Blom
Tijd
Programmaonderdeel
Adjunct-directeur onderbouw
T: 010-286
60 00 uur
10.00-10.15
Welkom door meneer Blom
E: DBlom@wartburg.nl
10.15-10.30 uur

Les techniekmakers
(module Zorgzaam en
Duurzaam) door meneer
Kramer en mevrouw Van der
Wal

Les techniekmakers (module
Programmeren) door meneer
Bakker

10.30-10.45 uur

Les Frans door mevrouw Van
Gelder en mevrouw Heijboer

Les Engels door meneer
Snijders

10.45-11.00 uur

Les economie door meneer
Meerkerk en meneer Vedder

Les godsdienst door mevrouw
Buitink en mevrouw Mudde

Belangrijke informatie
11.00-11.15
20 januari
2021 uur
Start online
open uur
dag
11.15-11.30

Vragenronde: Hoe werkt het op de middelbare school?
Les natuurkunde door
meneer Den Hollander en
meneer Offermans

9 februari 2021
Voorlichtingsavond voor ouders

Les Duits door mevrouw
Boekee

11.30-11.45 uur

Les aardrijkskunde door
Les wiskunde door mevrouw
meneer
en mevrouw De
Hou onze website in de gaten
voorDedeJong
laatste informatie:Hofman
www.ontdekrevius.nl
Ruiter

Vóór 15
maart 2021
11.45-12.00 uur
Les biologie door meneer
Aanmelding via aanmelden.wartburg.nl
Wolters
12.00 uur

Les geschiedenis door
meneer Huisman

Afsluiting door meneer Blom

360 graden tour
Neem ook een kijkje in onze school via de 360 graden tour op
www.ontdekrevius.nl! Je kunt meedoen aan de speurtocht door de school:
stuur je oplossing in en maak kans op een rugtas. Ook zijn er leuke filmpjes,
quizzen enz. te vinden.

Heb je een vraag?
Neem dan contact met ons op!
H.A. Westmaas
Adjunct-directeur onderbouw
T: 010-286 60 00
E: HAWestmaas@wartburg.nl

Belangrijke informatie
25 januari 2022
19.45 uur
Online voorlichtingsavond voor ouders. De
link naar de voorlichtingsavond komt op
www.ontdekrevius.nl te staan.
Vóór 15 maart 2022
Aanmelding via aanmelden.wartburg.nl

President Rooseveltweg 11
3068 TR Rotterdam-Zevenkamp
(010) 286 60 00
inforevius@wartburg.nl

