
Aan ouders en leerkrachten van groep 8 en schoolleiding 
 
 
 
Eindhoven, 9 oktober 2017 
Onderwerp: Beleef het Novalis College! 

Beste leerkrachten van groep 8 en schoolleiding,  
 
Smeden, koorzang, koken, euritmie en astrologie. Benieuwd naar de school voor voortgezet 
onderwijs die deze vakken, naast uiteraard alle reguliere schoolvakken, aanbiedt? Dan bent u– 
samen met de ouders van uw groep 8-leerlingen – van harte uitgenodigd om kennis te komen 
maken met het Novalis College in Eindhoven! 
 
Het Novalis College biedt vrijeschoolonderwijs aan op vmbo-t-, havo- en vwo-niveau. Bij ons 
staat een brede persoonsontwikkeling van leerlingen centraal, zodat onze leerlingen uitgroeien 
tot sterke persoonlijkheden. Dat doen we door naast het gewone onderwijs ook bijzondere en 
creatieve vakken aan te bieden. Op dinsdag 7 november 2017 van 19:00-21:00 uur geven 
wij u een unieke inkijk in het Novalis College. 
 
Naast deze avond bieden wij de volgende informatiemomenten aan: 
 
Woensdag 15 november 2017 14:00–16:00 uur Minilessen voor leerlingen (aanmelden via 

www.novalis.nl onder het kopje Nieuwe 
leerlingen). 
 

Zondag 28 januari 2018 11:00–14:30 uur Open dag.  

Woensdag 31 januari 2018 14:00–16:00 uur Minilessen voor leerlingen (aanmelden via 
www.novalis.nl onder het kopje Nieuwe 
leerlingen). 
 

 
De minilessen zijn bedoeld voor leerlingen die in het laatste jaar van de basisschool zitten, 
zodat zij kennis kunnen maken met ons onderwijs. De leerlingen dienen zich voor deze 
minilessen aan te melden via de website www.novalis.nl onder het kopje Nieuwe 
Leerlingen Voorlichtingsmomenten en contact  Minilessen. 
 
Informatie over de aannameprocedure vindt u op onze website onder hetzelfde kopje Nieuwe 
leerlingen. Mocht u vragen hebben over de aanmeldprocedure, dan kunt u ook altijd contact 
opnemen met de aannamecommissie via aanname@novalis.nl. 
 
Bijgevoegd vindt u een aantal affiches met daarop onze activiteiten voor de leerlingen van 
groep 8 en hun ouders. Wij verzoeken u de affiches aan de leerkracht van groep 8 te geven. 
Daarnaast zouden wij het bijzonder op prijs stellen als u een exemplaar wil ophangen op het 
informatiebord in uw school. 
 
Wij ontvangen u graag op het Novalis College! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Mevrouw M. Vermeer  
Rector Novalis College  
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