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Maaseik, 13 januari 2020 
 
Beste ouder(s) 
Beste leerling 
 
Graag willen we jullie uitnodigen voor onze meeloopdag “Cool met Middenschool Campus van Eyck” op donderdag 
6 februari 2020 van 8u45 tot 19u00. 

 
Op een leuke, sportieve en creatieve manier maken de leerlingen van het 6de leerjaar (of groep 8) kennis met onze 
GO! Middenschool Campus Van Eyck. Leerlingen van het 4de of 5de leerjaar die overwegen om volgend schooljaar in 
1B te starten zijn eveneens welkom op deze dag. 
 
Wat breng je mee op donderdag 6 februari 2020? 

 Sportschoenen 

 Schrijfgerief 

 Lunchpakket 

 Drankje en fruit/koekje voor de speeltijd 
Het programma ziet er als volgt uit:    

8u45 – 15u30 - Project “Cool met natuur” 
- Project “Techniek” 
- Kennismaking met enkele lessen zoals natuurwetenschappen, Latijn, Engels, 

techniek, muzikale opvoeding (MO), plastische opvoeding (PO), lichamelijke 
opvoeding (LO)  
 

15u30 – 17u00 - Sportieve activiteit 
- Avondeten (voorziet de school)  

 

17u15 – 17u30 - Ontvangst ouders in de cafetaria (Atheneum) van onze campus 
- Mogelijkheid om een aanmeldingsformulier in te vullen om verder op de hoogte 

gehouden te worden van de activiteiten, opendeurdag, inschrijving … 
 

17u30 – 19u00 - Infoavond ouders 
o Voorstelling projecten door jullie kinderen 
o Uitleg van de school 
o Vragenronde 

 

 
Om de deelname te bevestigen, ontvangen we graag voor 28 januari 2020 onderstaand inschrijvingsstrookje of 
een e-mail wel met de gevraagde gegevens (te versturen naar: dirmsmsk@scholengroep14.be).  

 
We kijken alvast uit naar uw komst! 
 
Met vriendelijke groeten 
Yvette Swillens 
Directeur  
GO! Middenschool Campus Van Eyck  
 
INSCHRIJVINGSSTROOK: 

Ondergetekende, _______________________________________, ouder van ______________________________ 
 
komt van basisschool _______________________________________________ leerjaar (6de / groep 8) en wil hierbij 
de inschrijving voor de deelname aan de meeloopdag van 6 februari 2020 bevestigen. 
 
Mijn zoon / dochter heeft interesse om volgend schooljaar: 
*O Latijn te volgen en wil kennismaken met het vak Latijn 
*O wetenschappen te volgen en wil kennismaken met het vak wetenschappen 
*O techniek te volgen en wil kennismaken met het vak techniek 

 
*Gelieve aan te kruisen wat van toepassing is (je mag meerdere keuzes aanduiden) 
 
Handtekening ouder(s): _____________________________________________ 

mailto:dirmsmsk@scholengroep14.be

