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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!



We breiden ons e-bike leaseplan uitj

Ook eens een Vriendendag 
meemaken? Dat kan!
In december las u in deze nieuwsbrief een 
terugblik op onze eerste Vriendendag. 
Het was een mooie dag die volgens de 
aanwezigen naar meer smaakte. Daarom 
hebben we besloten hier een vervolg aan 
te geven. Lijkt het u ook leuk om een 
Vriendendag mee te maken? Dat kan!  
Op 11 april is er één op het Greijdanus in 
Enschede en op 23 mei op het Greijdanus  
in Zwolle. 

Aan(t)delen

In Enschede gaan terug in de tijd met verschillende sprekers en maken kennis 
met het onderwijs van nu. Tijdens de Vriendendag in Zwolle staat het thema 
‘met jongeren in gesprek over geloof’ centraal. Op beide Vriendendagen krijgt u 
de mogelijkheid om samen met onze leerlingen lessen te volgen, is er ruimte voor 
ontmoeting, gezelligheid en een lekkere lunch. 

Meer weten over het programma? Kijk dan op onze website:
Enschede: www.greijdanus.nl/vriendendag 
Zwolle: www.greijdanus.nl/vriendendagzwolle

Aanmelden voor de Vriendendag kan via de website of door te bellen naar 
038-4698 698.

We zijn klein begonnen, maar dit jaar 
gaan we uitbreiden. Dit schooljaar 
hebben ouders en leerlingen uit 
Hoogeveen gebruik kunnen maken van 
ons e-bike leaseplan. Het eerste groepje 
leerlingen ging met de fiets in plaats van 
met de streekbus naar school. Het was 
even wennen, maar het beviel goed! 

Via ons e-bike leaseplan betalen ouders 
maandelijks een vast bedrag voor de 
fiets. Daarvoor bieden we een mooie, 
goede fiets inclusief verzekering en 
onderhoud. Waar de afstand voor een 
‘gewone’ fiets net wat te groot is en de 



Helpende handen in de 
fietsenwerkplaats
Sinds kort runnen onze leerlingen van de 
praktijkroute een fietsenwerkplaats. Er bleek zoveel 
werk te doen, dat ze daarbij wel wat hulp konden 
gebruiken! Op maandag, woensdag en vrijdag is die 
hulp er al. In het vinden van de vrijwilligers voor 
die dagen, hebben we als Vriendenstichting een 
bijdrage mogen leveren. Daar zijn we blij mee! Voor 
de donderdag zijn we nog op zoek naar helpende 
handen. 

Kent u onze Vriendenkraam al? 
In het najaar zijn we met de Vriendenkraam gestart. 
We kregen ontzettend veel positieve reacties en hebben 
al heel wat verkocht. Dat vinden we erg leuk! Het geeft 
ons de bevestiging dat we mooie producten verkopen. 
En het is natuurlijk ontzettend leuk om werk van 
leerlingen en collega’s in een winkel terug te zien! 

Dit voorjaar hebben we weer allerlei nieuws. Met 
de opbrengst van de Vriendenkraam ondersteunt 
de Vriendenstichting ouders en leerlingen met hoge 
vervoerskosten.

bus erg duur, biedt de e-bike zo een mooie oplossing. In het nieuwe schooljaar 
kan elke leerling van Greijdanus van deze regeling gebruik maken. Daarmee 
helpen we het onderwijs op Greijdanus bereikbaar en betaalbaar te houden. 

Wilt u meer weten over de kosten en voorwaarden van ons e-bike leaseplan? 
Neem dan een kijkje op onze website: 
www.greijdanus.nl/Vriendenstichting/Vervoer/Leaseplan_E-Bikes

Bent u op de donderdagmorgen beschikbaar? Kunt u eenvoudige reparaties aan 
fietsen uitvoeren? En lijkt het u leuk om als vrijwilliger op het Greijdanus in 
Zwolle aan de slag te gaan? Dan is dit echt wat voor u! 

Neem contact met ons op via vrienden@greijdanus.nl voor meer informatie. 
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Het bruiste tijdens de avondcursussen
Tijdens de avondcursussen is er heel veel gebeurd in de school. Er werd Spaans 
geleerd en gelast, er werd geschilderd met Jaap Goedhart en gefotografeerd met 
kunstenaar en fotograaf Chris Waarlo. En er waren workshops over geschiedenis, 
het brein en autisme. 

Hier ziet u de resultaten van de cursus macramé, die Froekus.nl gaf. Dat ziet er 
leuk uit, vindt u niet?


