Maak kennis met de OSB
Schrijf je in voor de lessenserie met 4 interessante thema’s:
 Beeldend en wiskunde
 Science
 Creator’s Lab techniek
 LO en biologie
===== Please scroll down for English version =====

Juli 2021
Betreft: Uitnodiging voor de OSBplus middag voor uw zoon/dochter
met havo-vwo advies
Datum

Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit groep 8,
Heeft u ook zo’n kind thuis, dat goede resultaten haalt en dat graag extra
uitgedaagd wil worden? Een kind dat een havo- of vwo-advies zal krijgen
voor de middelbare school volgend jaar en niet kan wachten tot het nieuwe
schooljaar begint? Een kind dat zich afvraagt op welke school zijn of haar
nieuwsgierigheid bevredigd wordt: in de buurt of in de stad, middels een
tablet of schoolboeken, op een school die gespecialiseerd is in differentiëren
en waar het bruist van verschillende (naschoolse) activiteiten?
De OSB is een brede schoolgemeenschap die alle kinderen, maar zeker ook
leerlingen met een havo- of vwo-advies, heel veel te bieden heeft. Met onze
aanpak van hoofd-hart-handen dagen wij leerlingen uit op intellectueel
gebied, gebruik makend van hun creatieve vaardigheden en in goed contact
met hun omgeving. Een kind dat in zijn of haar onderwijsbehoefte wordt
voorzien is doorgaans meer gemotiveerd. Wij willen uw kind graag de
mogelijkheid bieden om nu alvast extra uitgedaagd te worden door iets
nieuws te leren middels een gevarieerde en interessante serie lessen.
1e lessenserie
Woensdag 6 oktober
15.00-16.15 uur
Woensdag 13 oktober
15.00-16.15 uur
Woensdag 27 oktober
15.00-16.15 uur
Woensdag 3 november
15.00-16.45 uur

2e lessenserie
Woensdag 10 november
15.00-16.15 uur
Woensdag 17 november
15.00-16.15 uur
Woensdag 24 november
15.00-16.15 uur
Woensdag 1 december
15.00-16.45 uur

Inhoud lessenserie
Ouders blijven voor informatie +
les beeldend en wiskunde
Les science
Les Creator’s Lab techniek
Les LO en biologie +
eindpresentatie met ouders

De eerste en laatste dag van de lessenserie zijn de ouders ook uitgenodigd.
Op de woensdagen 6 oktober (1e serie) en 10 november (2e serie) krijgen de
ouders informatie over de OSB, terwijl de leerlingen de les volgen. Op de
woensdagen 3 november (1e serie) en 1 december (2e serie) sluiten we
gezamenlijk met de ouders af en geven de leerlingen korte presentaties over
wat ze geleerd hebben en wat ze ervan vonden.

Als u vragen heeft over dit aanbod, dan kunt u natuurlijk contact opnemen
met ondergetekenden.

Met vriendelijke groet,
Katja van der Wal
onderbouw deelschoolleider / portefeuillehouder OSBplus
katjavanderwal@osbijlmer.nl

Jet van Dijk
coördinator OSBplus
jetvandijk@osbijlmer.nl

Hoe meld je je aan?


Microsoft Forms: https://forms.office.com/r/eXas6Q0jRD
of de QR-code hieronder

OSBplus: ervaar het, beleef het, doe het!

adresgegevens
Open Schoolgemeenschap Bijlmer
Gulden Kruis 5
1103 BE Amsterdam Zuidoost
T: 020 – 690 90 50
F: 020 – 690 83 29
E: Info@osbijlmer.nl
W: www.osbijlmer.nl

ENGLISH VERSION
Get to know the OSB!
Register your child for a series of lessons with these 4 interesting themes:
• Art and mathematics
• Science
• Creator's Lab technology
• PE and biology
July 2021
Subject: Invitation to the OSBplus courses for group 8 pupils w/ havo/vwo-levels
Dear parent(s)/guardian(s) of group 8 pupils,
Do you have a child at home who achieves good results and would like an extra challenge? A
child who will receive a HAVO or VWO recommendation for secondary school next year and
who cannot wait for the new school year to start? A child who wonders which school will
satisfy their curiosity: in the neighbourhood or in the city, using a tablet or textbooks?
The OSB is a broad school community that has a lot to offer all children, but certainly also
students with a HAVO or VWO recommendation. With our ‘head-heart-hands’ approach, we
challenge students to use their creative skills intellectually. A child who has their educational
needs met is usually more motivated. We would like to offer your child the opportunity to be
challenged by learning something new through a varied and interesting series of lessons.
1st class series
Wednesday 6 October
15.00-16.15 hrs
Wednesday 13 October
15.00-16.15 hrs
Wednesday 27 October
15.00-16.15 hrs
Wednesday 3 November
15.00-16.45 hrs

2nd class series
Wednesday 10 November
15.00-16.15 hrs
Wednesday 17 November
15.00-16.15 hrs
Wednesday 24 November
15.00-16.15 hrs
Wednesday 1 December
15.00-16.45 hrs

Content class series
Information and Q&A for parents +
Arts and mathematics
Science
Creator’s Lab technics
PE and biology + final presentation
w/ parents

The parents and guardians are also invited on the first and last Wednesday of the course. On
the first Wednesday you will receive information about our school and the opportunity to ask
questions. On the last Wednesday the pupils will give short presentations about what they
have learned during the series.

If you have any questions, please do not hesitate to contact the undersigned.
Sincerely,
Katja van de Wal
Lower secondary department head
katjavanderwal@osbijlmer.nl
Jet van Dijk
Coordinator OSBplus
jetvandijk@osbijlmer.nl

How do you sign up?


Microsoft Forms: https://forms.office.com/r/eXas6Q0jRD
of the QR-code below



OSBplus: do it, experience it!
Address information
Open Schoolgemeenschap Bijlmer
Gulden Kruis 5
1103 BE Amsterdam Zuidoost
T: 020 – 690 90 50
F: 020 – 690 83 29
E: Info@osbijlmer.nl
W: www.osbijlmer.nl

