
 

 

Nieuwsbrief 3 Datum: 8 maart 2022 
 
Laatste Nieuws 

 
SUCCES MOTION BEWEEGT!  

Voor de voorjaarsvakantie hebben wij de 
eerste sessies gehad van MOTION 
Beweegt! Er zijn veel 
potentiële leerlingen 
met hun ouders 
langsgekomen. Zij 
hebben actief en 
gezellig kennis kunnen 
maken met het 
bewegen bij de vakken 
die wij aanbieden. Wij vonden het super 
om te doen en zijn heel benieuwd wie wij 
komend schooljaar mogen ontvangen.  
 

Op woensdag 9 en 16 
maart hebben wij nog 
enkele plekjes vrij. Wilt u 
alsnog deelnemen, 
meld u dan aan via de 
MOTION website. 
 

 
INSCHRIJVINGEN 

De interesse voor onze vernieuwde school 
is groot. Wij hebben de eerste 
inschrijvingen al binnen en zijn wij 
begonnen met de aannameprocedure.  
Nog even in het kort wat deze procedure  
precies inhoudt: wanneer een inschrijving 
compleet is, nemen wij deze in 
behandeling nemen. Dit betekent dat wij 
kijken wat uw kind nodig heeft om bij ons 
te kunnen slagen. Een intakegesprek 
wordt gepland als wij meer informatie 
nodig hebben. Ongeveer 6 weken na een 
complete aanmelding delen wij mee of uw 
kind is aangenomen of niet.  
 

 
ONTWIKKELINGEN NIEUWBOUW 

Op de achtergrond wordt er hard gewerkt 
aan de ontwikkelingen van de nieuwbouw. 
Wij kunnen met trots mededelen dat het 
architectenbureau ‘De Twee Snoeken’ het 
winnende ontwerp heeft gemaakt. 

 
Hieronder een klein tipje van de sluier van 
het eerste concept! 
 

 
Dat ziet er mooi en strak uit. Wij kunnen 
niet wachten! 
 

 
MOTION BEWEEGLOKAAL 

Zoals vele bezoekers van onze school 
hebben kunnen zien, is er een 
beweeglokaal in aanbouw. Het wordt een 
lokaal waarin wij straks lessen kunnen 
geven waar het bewegen centraal staat. 
Bijvoorbeeld een les starten op de 
hometrainers of op deze supergave 
skillbikes: 
 

_____________________________ 
 
PROMOFILM OPEN DAG 

Op de digitale Open Dag 
hebben wij ook een 
promotiefilm laten zien. U kunt 
deze terugkijken op de website 
of via volgende link:  
 
MOTION Promo 2022  
_____________________________ 
 
 
 
 

Liever geen nieuwsbrief ontvangen? Graag een antwoord op deze mail met als bericht: ‘uitschrijven’. 

https://mijn.motionbeweegcollege.nl/motion-beweegt
https://youtu.be/kQXhAI6zytU
https://www.facebook.com/motionbeweegcollege
https://www.instagram.com/motionbeweegcollege/

