
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maak kennis met de OSB 
 

Schrijf je in voor de lessenserie met 4 interessante thema’s: 

 Wiskunde en kunst 

 Science 

 Drama en Engels 

 Sport en biologie 

 

OSBplus: ervaar het, beleef het, doe het! 
 
 



 

 

Datum Juli 2019 

Betreft: Uitnodiging voor de OSBplus middag voor uw havo-vwo zoon/dochter 

 

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 

zonder het risico om niet geplaatst te worden? 

 

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.  

 

Planning lessenserie in oktober:  

 woensdag 2 oktober 2019 van 15:00 – 16:15 uur   

 woensdag 9 oktober 2019 van 15:00 – 16:15 uur 

 woensdag 16 oktober 2019 van 15:00 – 16:15 uur 

 woensdag 30 oktober 2019 van 15:00 – 16:30 uur * 

*let op: de laatste OSBplus-les is na de herfstvakantie 

 

Planning lessenserie in november:   

 woensdag 6 november 2019 van 15:00 – 16:15 uur 

 woensdag 13 november 2019 van 15:00 – 16:15 uur 

 woensdag 20 november 2019 van 15:00 – 16:15 uur 

 woensdag 27 november 2019 van 15:00 – 16:30 uur  

 

De eerste en laatste woensdag van de lessenserie zijn ook de ouders 

uitgenodigd. Op 2 oktober (1e lessenserie) en 6 november (2e lessenserie) 

krijgen de ouders informatie over de OSB, terwijl hun kinderen de les 

volgen. Op 30 oktober en 27 november sluiten we gezamenlijk met de 

ouders af en geven de leerlingen korte presentaties over wat ze geleerd 

hebben en wat ze ervan vonden. 



Op onze website www.osbijlmer.nl/algemene-informatie vindt u meer 

informatie over ons havo- en vwo-programma en over deze 

kennismakingsmiddagen. Als u uw kind wilt aanmelden voor een lessenserie 

van 4 lessen kunt u dat doen door het formulier op de website in te vullen. 

 

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

met ondergetekenden.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Maryse Knook, directeur-bestuurder 

Jet van Dijk, coördinator OSBplus 

 

 

 

 

 

 

 

Maak kennis met OSBplus 
 

Hoe meld je je aan? 

 

 de website: www.osbijlmer.nl/algemene-informatie  

 de mail: osbplus@osbijlmer.nl 

 telefonisch: 020 – 690 90 50  

 

 

OSBplus: ervaar het, beleef het, doe het! 

http://www.osbijlmer.nl/algemene-informatie
http://www.osbijlmer.nl/algemene-informatie

