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Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de Stichting Vrienden van Greijdanus.
We houden u hiermee graag op de hoogte van alles wat er speelt en hoe we van
betekenis zijn voor de jongeren op onze school.
In deze editie leest u over de voorbereidingen voor onze Vriendendag en hebben we iets
leuks om alvast in uw agenda te noteren. Aan mensen die het leuk vinden om bij ons op
school aan de slag te gaan, doen we een oproep. En we hebben mooi
nieuws te delen. Nieuws waar we heel dankbaar voor zijn!
Veel leesplezier!

Aan(t)delen
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Kom naar de Vriendendag op
8 november!
Is het al even geleden dat u voor het laatst op het
Greijdanus bent geweest? Dan is dit hét moment
om (opnieuw) kennis te maken met het gereformeerd onderwijs op Greijdanus. Op donderdag 8
november organiseren we een heuse Vriendendag.
Samen met leerlingen kunt u lessen volgen, er
wordt een heerlijke lunch verzorgd en prof. dr.
Roel Kuiper, rector van de Theologische Universiteit
Kampen, vertelt u in een lezing over de meerwaarde van christelijk onderwijs in deze tijd.

Onze leerlingen van de afdeling Diensten en Producten (D&P) zijn druk bezig met
het voorbereiden van de Vriendendag. Ze hebben er enorm veel zin in om u op 8
november op het Greijdanus te ontvangen! Aanmelden voor de Vriendendag kan
nog tot en met 2 november. Telefonisch (038-469 8698) of via e-mail (vrienden@
greijdanus.nl).

Aanmelden Vriendendag
Levert het vervoer naar de Vriendendag voor u problemen op? Geef dit dan bij uw aanmelding aan. Tegen een kleine vergoeding organiseren wij het vervoer voor u.
Datum: 		
Tijd: 		
Locatie: 		
Aanmelden:
Kosten: 		

Aan(t)delen

donderdag 8 november 2018
11.00 tot 15.30 uur
Greijdanus, Campus 5, 8017 CB Zwolle
telefonisch (038-469 8698) of via e-mail (vrienden@greijdanus.nl)
aan onze Vriendendag zijn geen kosten verbonden

Om alvast in uw agenda te noteren
School zijn we niet alleen voor de leerlingen en het personeel.
Ook ouders, buurtgenoten en de Vrienden zijn bij ons welkom
om iets nieuws te leren tijdens onze avondcursussen. In maart
2019 zijn ze er weer. Elke dinsdagavond van 19.30 tot 21.30
uur.

Avondcursussen op
Greijdanus Zwolle
Creatief & informatief!

Het cursusaanbod is zeer gevarieerd. Er zijn al een aantal curussen gepland, namelijk: Spaans voor op vakantie, de Eerste
en Tweede wereldoorlog, een schildercursus van Jaap Goedhart
en een workshop van Froekus.nl. Zowel informatieve als creatieve cursussen dus.

Wilt u graag deelnemen aan een cursus?
In december ontvangt u meer informatie en dan
start ook de inschrijving.

SAVE THE DATE
5 maart 2019 | 12 maart 2019
19 maart 2019 | 26 maart 2019
Info: avondcursuszwolle@greijdanus.nl

Aan de slag in een gezonde
schoolkantine
Op het Greijdanus in Meppel wordt een gezonde schoolkantine ontwikkeld. Daar kunnen
leerlingen en medewerkers terecht voor een
lekker, verantwoord broodje of een kom verse
soep in de pauze. Om daarmee te starten zijn
we op zoek naar mensen die het leuk vinden
om te helpen met het bereiden en verkopen
van al dat lekkers.

Bent u eens in de maand een dag beschikbaar? En lijkt het u leuk om bij ons op
school aan de slag te gaan? Meldt u zich
dan aan via vrienden@greijdanus.nl

Dankbaar voor zoveel leerlingen
Het Greijdanus groeit. Ook dit schooljaar mochten we weer meer leerlingen welkom heten
dan we ooit hebben gedaan. Er gaan maarliefst 3892 jongeren naar Greijdanus. Die krijgen
les op onze vestigingen in Hardenberg, Meppel, Enschede en Zwolle. We zijn dankbaar dat
zoveel jongeren en hun ouders kiezen voor onderwijs op Greijdanus!
Veel jongeren reizen ver om op Greijdanus naar school te kunnen gaan. Ze gaan door weer
en wind op de fiets of leggen heel wat kilometers af in de bus of met de trein. Dat doen
ze niet zomaar, onderwijs op Greijdanus is een bewuste keuze. Greijdanus is voor hen niet
alleen de school waar hun vrienden op zitten en waar hun sociale leven zich afspeelt. Het is
ook de school waar ze leren over God, zichzelf, de wereld en het leven. Dat gunnen we elke
jongere!
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