VVOGG

VERENIGING VOOR ONDERWIJS
OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG

AANMELDING NIEUWE VV
LEERLINGEN
GG

Als u kiest voor goed onderwijs met een
duidelijke christelijke identiteit!

VERENIGING VOOR ONDERWIJS
OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG

Het bestuur van de Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag stelt
de ouders in de gelegenheid hun kind (-eren) aan te melden voor de hieronder genoemde reformatorische basisscholen. Het betreft de kinderen die vóór D.V. 1 oktober 2023 de leeftijd van 4 jaar hopen
te bereiken.

De aanmelding kan als volgt plaatsvinden:

• Voor de Willem de Zwijgerschool (IJdenhove 238) kunt u
contact opnemen met de heer J.C. Bezemer, tel. 6816529

Op D.V. maandag 24 januari 2022 wordt er op elk van onze

of e-mail: JCBezemer@wdzschool.nl.

scholen een centrale bijeenkomst gehouden voor de ou-

www.wdzschool.nl

ders die hun eerste kind aanmelden. Deze avonden beginnen om 19.30 uur en duren tot ca. 21.00 uur. Het is de bedoe-

• Voor de Stadhouder Willem III-school (Sandelingen-

ling dat u zich vooraf aanmeldt bij mevrouw Schollaart via

straat 17) kunt u contact opnemen met de heer A. Plaisier,

MSchollaart@wdzschool.nl. Wanneer de coronamaatrege-

tel. 6816399 of e-mail: APlaisier@stw3school.nl.

len het niet toelaten om bij elkaar te komen, laten we u t.z.t.

www.stadhouderwillem3school.nl

meer weten over een mogelijk alternatief of nieuwe datum.
• Als u al één of meer kinderen heeft die de school bezoekt
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om deze avonden bij

(bezoeken) kunt u volstaan met het invullen van een

te wonen, dan kunt u contact opnemen met de schoollei-

aanmeldingsformulier. Dit formulier is op

der van de betreffende school. De contactgegevens zijn als

school en via de website verkrijgbaar.

volgt:

Graag inleveren bij de schoolleider.
vóór 21 januari 2022.

Bijbelgetrouw, Professioneel en Liefdevol.
Willem de Zwijgerschool omvat de wijken Kruiswiel, Oostendam, Centrum,
Krommeweg en Volgerlanden
Stadhouder Willem III-school omvat de wijken Sandelingen en Dorp

