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Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door de Stichting Vrienden van Greijdanus. 
We houden u graag op de hoogte van hoe we met de bijdragen van Vrienden van 
betekenis zijn voor jongeren. Daarom ontvangt u deze nieuwsbrief van ons.

Veel leesplezier!



Avondcursussen

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. 
Meer informatie: www.greijdanus.nl/vrienden/avondcursus

Onze allereerste Vriendendag 
smaakt naar meer!

Om de leefwereld van hun kleinkinderen beter te 
begrijpen, uit nieuwsgierigheid naar het onderwijs 
van vandaag of uit betrokkenheid bij Greijdanus… 
Er waren uiteenlopende redenen om naar de 
Vriendendag te gaan. Wat we deelden is dat we 
samen een interessante,  mooie en gezellige dag 
hebben beleefd!

Martin Jan de Jong, voorzitter van het College 
van Bestuur van Greijdanus, nam ons mee in de 
ontwikkelingen die de school in de afgelopen jaren 
heeft doorgemaakt. Prof. dr. Roel Kuiper schetste 
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het bredere plaatje van die ontwikkeling.  
Tijdens workshops met docenten en leerlingen,  
konden we zien wat dit in de klas betekent. 

Naast interessante inhoud was er ook ruimte voor gezellig samen zijn. Bijvoorbeeld tijdens de 
heerlijke  lunch die de leerlingen van de afdeling Diensten & Producten hadden klaargemaakt 
of bij de koffiepauze die door de leerlingen van de praktijkroute werd verzorgd. En voor thuis 
was er een leuke goodiebag gemaakt, om nog even lekker te kunnen nagenieten.



De Vriendenkraam

Als Vrienden van Greijdanus zijn we steeds op zoek naar 
manieren om van betekenis te zijn. Dat doen we met regelingen 
rond reiskosten, een thema-avond, een Vriendendag en 
avondcursussen. Ook onze Vriendenkraam hebben we om 
die reden ontwikkeld. Want hoe leuk is het om de mooie 
producten die je als leerling maakt, in een winkel terug te zien? 
Met onze Vriendenkraam bieden we een podium aan 
het vakmanschap van leerlingen en collega’s. 

Van decoratieve berkenhangertjes tot originele ansichtkaarten. 
Ook hebben we onze eigen Vriendenpot ontwikkeld. Een pot 
vol dilemma’s, geloofsvragen en veel meer. Leuk voor thuis of 
om cadeau te geven! Met de opbrengst van de Vriendenkraam 
ondersteunt de Vriendenstichting ouders en leerlingen met hoge 
vervoerskosten.

Hoera
een 

jongen

Happy 
birthday

JOY TO

THE WORLD

“Ik neem mooie vriendschappen 
mee van Greijdanus!”

Hoe gaat het nu met je?
Goed! Ik woon op kamers, studeer religiewetenschappen en ben lid van een studenten-
vereniging. Vooral dat laatste, daar ben ik veel mee bezig. 
Het was wel even wennen hoor, de afgelopen maanden. Vanuit m’n vertrouwde wereldje 
van vrienden en familie moest ik in Nijmegen alles opnieuw opbouwen.

Hoe kijk je terug op je tijd op Greijdanus?
Greijdanus was voor mij een heel fijne, veilige plek. De sfeer op school was goed, het contact 
persoonlijk en weten dat je van mensen (zowel docenten als vrienden) op aan kunt, vond ik 
heel fijn!

Susanne Schra is oud-leerling van Greijdanus. 
Ze woonde in Ens en woont nu op kamers in 
Nijmegen, waar ze religiewetenschappen 
studeert. 



Aan(t)delen

Hoe heeft het onderwijs op Greijdanus je gevormd? 
De vriendschappen en de godsdienstlessen springen er wat dat betreft uit voor mij. Ik neem 
mooie vriendschappen mee van Greijdanus. Je zou het als een veilig bubbeltje kunnen zien, 
zoals we op Greijdanus met jongeren van dezelfde achtergrond op school zaten. Dat kan 
een nadeel zijn, maar ik vond het voor mijn tienerjaren fijn. 

Omdat ik ver moest reizen, kwam ik in een reisklas. Daar heb ik allemaal mensen leren 
kennen die ook flinke afstanden aflegden om naar school te gaan. En daardoor heb ik nu 
vrienden uit allerlei plaatsen die ik anders nooit ontmoet zou hebben.

De godsdienstlessen vond ik heel vormend. Daar leerde ik meer theologisch nadenken 
over de inhoud van mijn geloof. Bijvoorbeeld door verschillende religies vanuit christelijk 
perspectief te bekijken. In mijn studie komt dat terug. Als ik daar op Greijdanus niet al over 
had nagedacht, zou ik nu behoorlijk in verwarring zijn…

Fijne feestdagen 
namens de Vriendenstichting!


