
 

 

Nieuwsbrief 6 Datum: 3 februari 2023 
 
Laatste Nieuws 

 
TROTS 

Inmiddels is het u vast opgevallen dat het 
MOTION Beweeg College steeds meer 
bekendheid geniet binnen Zoetermeer en 
omstreken. Daar zijn wij natuurlijk 
supertrots op. Wij merken dit onder andere 
bij de opkomst van onze afgelopen 
informatieavond. Het gehele theaterlokaal 
was afgeladen met geïnteresseerden. Zo 
ook de opkomst bij ons Open Huis 
afgelopen week. Er was veel animo en dat 
doet alle inspanningen tot nu toe eer aan!   
 

 
MOTION OP BEZOEK en BEWEEGT 

Om onze school meer 
‘gezicht’ te geven, zijn wij de 
afgelopen periode ook op 
een aantal basisscholen 
geweest met ons ‘MOTION 
OP BEZOEK’ programma. 
Onze collega’s komen dan op locatie het 
beweegconcept aan de scholen 
aanbieden. Ook hier was weer veel 
enthousiasme. Er waren zelfs kinderen die 
het jammer vonden dat zij een ander 
advies hebben gekregen.  
 
De maand februari 
staat bij ons in het 
teken van ‘MOTION 
BEWEEGT’.  
Elke woensdag zijn groep 8 leerlingen 
welkom om enkele lessen bij ons op school 
te ervaren. Dit ervaren betreft niet alleen 
het beweegconcept. Deze kennismaking 

staat ook in het teken 
van de andere vakken 
die leerlingen op het 
VMBO krijgen.  
 
Wil je ook langskomen? 
We hebben nog een 

paar plekjes vrij op woensdag 22 februari. 
Inschrijven kan  via onze website. 
 
 

 
AANMELDEN – ZO NAAR HET VO 

De aanmeldprocedure is vanaf dit 
schooljaar veranderd. Voor alle scholen 
geldt nu een vaste aanmeldperiode en 
procedure. Aanmelden kan van 20 februari 
tot en met 10 maart. Klik op het plaatje voor 
de gehele procedure:  

 
NIEUWBOUW - UPDATE 
Begin december is de gemeente akkoord 
gegaan met de aanbouw van een sporthal 
naast de geplande nieuwbouw. Dat is goed 
nieuws, want dit leek nog onzeker. Voor 
sportverenigingen binnen Zoetermeer  
betekent dit ook meer mogelijkheden. Het 
wordt een gezamenlijk beheer van onze 
school met de gemeente. De architect 
werkt momenteel de gewenste 
positionering uit.  
 

 
LUCAS ONDERWIJSPRIJS 2022 

Nog een moment van trots voor onze 
school: vanuit onze werkgever hebben wij 
de Lucas Onderwijsprijs 2022 mogen 
ontvangen. Traditioneel wordt deze tijdens 
de nieuwjaarsreceptie uitgereikt. Als school 

kun je deze prijs winnen 
wanneer je ‘eruit springt met 
jouw ontwikkelingen’ voor de 
school. Hier kunt u een filmpje 
van de uitreiking terugkijken. 
 

 
INTERESSE? 

Interesse in het MOTION Beweeg College? 
Houd onze website in de gaten en volg 
onze socials! Wie weet tot ziens! 
_____________________________ 
 

 
 
 
 

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

https://mijn.motionbeweegcollege.nl/motion-beweegt
https://www.youtube.com/watch?v=0b6pmZM0XQw
https://www.facebook.com/motionbeweegcollege
https://www.instagram.com/motionbeweegcollege/
https://zonaarhetvo.nl/

