Nieuwsbrief
Oktober 2019

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 een verhaal over de impact van reiskosten,
over de voorbereidingen voor onze Vriendendag en hebben we
mooie activiteiten om alvast in uw agenda te noteren. En aan
mensen die het leuk vinden om bij ons op school aan de slag te
gaan, doen we een oproep.
Veel leesplezier!

Allebei naar Greijdanus
In het Nederlands Dagblad kunt u regelmatig kennismaken met jonge mensen in de rubriek: ‘Van
12 tot 20’. Een paar maanden geleden deelde één
van onze leerlingen zijn verhaal. Het is een mooi
inkijkje in het leven van deze jongen.
Wat ons tijdens het lezen in het bijzonder raakte,
was dat hij vertelde naar een andere school te
moeten. “Mijn zusje komt ook naar Greijdanus
en twee treinabonnementen zijn te duur voor
mijn ouders. Eerst was ik daar boos over, maar
nu snap ik het wel. Ik heb die christelijke basis
gehad en die gun ik mijn zusje ook.”
Ontzettend mooi dat hij de christelijke basis die hij op Greijdanus krijgt zo waardeert.
En nog mooier dat hij dit zijn zusje ook gunt. Maar dat ouders moeten afwegen welk
van hun kinderen naar Greijdanus kan, vinden we heel erg! Juist in dit soort situaties
wil de Vriendenstichting helpen. En dat hebben we gelukkig ook kunnen doen. Met als
resultaat dat broer en zus het nieuwe schooljaar allebei op Greijdanus hebben kunnen
starten. Daar zijn we blij mee en dankbaar voor!
Om dit te kunnen blijven doen, hebben we uw hulp hard nodig!
Steun ons door uw bijdrage over te maken op op rekening NL 36 RABO 0305877
267 t.n.v. stichting Vrienden van Greijdanus onder vermelding van ‘oktober 2019’.
Ook structurele steun is hard nodig. Om een structurele bijdrage te doen, ontvangt u van ons een machtigingskaart bij deze nieuwsbrief.

Vriendendag: verzet en identiteit
Op 7 november is er weer een Vriendendag in Zwolle. Het thema van deze dag is verzet en identiteit. Een thema dat juist nu relevant is omdat we herdenken dat de bevrijding 75 jaar geleden is. Bert Jan Hartman, geschiedenisdocent op Greijdanus, vertelt u
hier meer over.
Daarna is er ruimte voor ontmoeting en gezelligheid tijdens een lekkere lunch, die
verzorgd wordt door leerlingen van de afdeling Diensten en Producten (D&P). Na de
lunch zijn er twee workshoprondes waarin u, samen met onze leerlingen, lessen naar
keuze kunt volgen. De Vriendendag start om 11.00 uur en om 15.15 uur sluiten we het
programma gezamenlijk af.
Van harte welkom!
Aanmelden voor de Vriendendag kan via de website
www.greijdanus.nl/vriendendagzwolle of door te bellen naar 038 4698 698.

Gefeliciteerd Frank!
Frank, de vrijwilliger die in de vorige nieuwsbrief over zijn
werk in de fietsenwerkplaats vertelde, heeft een nieuwe baan.
We zijn heel blij voor hem, ook via deze weg: ‘Gefeliciteerd
Frank!’ De werkplaats mist nu echter een enthousiaste kracht.
Daarom zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers voor de
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 tot
11.00 uur.
Bent u handig met fietsen en lijkt het u leuk om met
jongeren van de praktijkroute aan het werk te gaan?
Neem dan snel contact op via: vrienden@greijdanus.nl.

Holocaust Memorial Evening
In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog
eindigde en dat Europa werd bevrijd van de nazi-dictatuur.
Vanwege dit bijzondere herdenkingsjaar organiseren we als school een Holocaust
Memorial Evening op donderdag 6 februari 2020.
De avond zal in het teken staan van persoonlijke verhalen. Een van de sprekers die
avond is journalist en schrijver Ad van Liempt die meerdere boeken over de bezettingsjaren op zijn naam heeft staan. Van harte uitgenodigd om deze avond bij te
wonen!
Houd onze Facebookpagina in de gaten voor meer informatie:
www.facebook.nl/greijdanuscollege

Save the date!
Kerstevent Hardenberg
In de laatste week voor de kerstvakantie staat er een
bijzonder kerstevent op de planning. Op Greijdanus
Hardenberg is er dan een kerstviering waarvoor niet alleen
onze leerlingen zijn uitgenodigd. Ook ouders, opa’s en oma’s
en buurtgenoten zijn van harte welkom!
Houd onze Facebookpagina in de gaten voor meer informatie over datum,
tijdstip en het programma: www.facebook.com/greijdanushardenberg.

Vriendenkraam ‘on tour’

Afgelopen schooljaar kon de Vriendenkraam alleen nog maar op het
Greijdanus in Zwolle ‘echt’ bezocht worden. Dit jaar willen we gaan
toeren langs de vestigingen in Meppel, Hardenberg en Enschede. Dan
kan er ook daar tijdens een lunchpauze, een spreekavond of een andere
leuke activiteit in de school bij de Vriendenkraam gesnuffeld worden.
Dat vinden we erg leuk, want we hebben hele mooie producten! Gemaakt door collega’s en leerlingen. Met de opbrengst geven we ouders
met hoge reiskosten een financieel steuntje in de rug.

De eerste Vriendenkraam ‘on tour’ staat gepland
op 25 november tijdens de spreekavond
op Greijdanus Hardenberg.
Tot dan!

