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Laatste Nieuws 

 
WE ZIJN BEGONNEN!  

Met alweer ruim een maand in het nieuwe 
schooljaar kunnen we met trots 
mededelen dat het MOTION Beweeg 
College nu echt draait! Spannend voor de 
nieuwe eerstejaars en onze school. Alle 
gemaakte plannen krijgen nu vorm en daar 
genieten we enorm van. 
 
Wij hebben in de 
tussentijd weer de 
nodige aanpassingen 
gedaan aan ons 
gebouw. Voor zo lang 
het nog duurt, 
proberen we de 
locatie waar mogelijk nog te benutten.  
De laatste nieuwe ruimtes bevatten een 

dojo, een e-sports 
sectie en 
voetbalboarding.  
Alle materialen 
nemen wij straks 
mee naar het 
nieuwe gebouw.  

 
 
NIEUWE TEAMLEIDER 

Graag stellen wij via deze weg 
onze nieuwe teamleider aan u 
voor: de heer Tom van de 
Burgt. Vanaf 1 oktober komt 
hij ons team versterken.  
 

 
KENNISMAKINGSKAMP  

Woensdag 31 augustus 
vertrok klas 1 voor het 
kennismakingskamp. Met 
zijn allen eropuit richting 
Evertsoord (Limburg). Voor 
enkelen onder ons was dit 
het eerste schooluitje sinds 
Corona.   

 
 

 
Het waren drie dagen vol met activiteiten, 
(beweeg)spellen, wandelingen, samen 
eten, weinig slapen, een disco en vooral 
gezelligheid. Ook voor ons een mooie 
gelegenheid om de leerlingen goed te 
leren kennen. 
 

 
NIEUWBOUW - UPDATE 

Zoals alle bouwprojecten momenteel 
hebben ook wij enige vertraging 
opgelopen. De stand van zaken is nu dat 
de laatste hamerstukken eind november 
de gemeenteraad passeren. Hopende op 
een volledig ‘sein groen’ voor alle 
aanvragen, kunnen we dan weer verder 
met het eindontwerp en een aannemer. 
Uiteraard houden wij u op de hoogte 
d.m.v. deze nieuwsbrief. 
 

 
GEUZENLOOP 

Afgelopen weekend heeft onze 
school deelgenomen aan de 
Geuzenloop. Bijna alle 
eerstejaars en een deel van de 
docenten hebben de benen uit 
hun lijf gelopen. Iedereen was 
cool gekleed in zwart/witte 
MOTION-kleding. Het was een groot 
succes! Volgend jaar zijn we er weer! 
 

 
PROMO-ACTIVITEITEN 

Interesse in het MOTION Beweeg College? 
Bijvoorbeeld voor een aanmelding van uw 
kind of om eens de ontwikkelingen van 
dichtbij te bekijken? Houd dan onze 
website in de gaten, want binnenkort 
starten onze PR-activiteiten.  
 
___________________________________________ 
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https://motionbeweegcollege.nl/
https://www.facebook.com/motionbeweegcollege
https://www.instagram.com/motionbeweegcollege/

