Keuzestress niet nodig!
Ontdek onze scholen tijdens de Online Open dagen van het Tabor College
Door de coronamaatregelen kunnen we helaas geen open dagen organiseren zoals we dat gewend zijn.
Daarom kunnen jij en je ouders digitaal kennismaken met onze locaties tijdens het Online Open Huis van
d'Ampte, Oscar Romero en Werenfridus. Want welk advies je ook krijgt van de basisschool, op het Tabor
College is genoeg te kiezen.
We zien je graag online
Natuurlijk hadden we jou en je ouders graag in onze scholen ontvangen. Dat dit niet kan, vinden we heel
jammer. Gelukkig is er op afstand ook veel mogelijk. Dat heb je zelf de afgelopen maanden bewezen.
Thuis ging je gewoon door met school. En dus gaan onze open dagen dit jaar ook gewoon door. Online en
met heel veel leuke filmpjes en informatie, zodat jij en je ouders heel goed weten of de middelbare school
die je kiest goed bij je past.
Stel al je vragen over d'Ampte
Tijdens de Online open avonden van d'Ampte op dinsdag 26 en woensdag 27 januari 2021 start er via
www.dampte.nl om 18.30 en 19.45 uur een interactieve livestream. Er zit dan ook een panel klaar om alle
vragen van jou en van je ouders/ verzorgers telefonisch te beantwoorden. Op onze website leidt onze
leerling Melanie je alvast rond door het gebouw.
Ga op avontuur door Oscar Romero
Kessi en Daphne nemen je tijdens het Online Open Huis van Oscar Romero op 1, 2 en 3 februari tijdens
een live-uitzending mee op een spannend avontuur door de school. Tijdens de uitzending, die te volgen is
via www.oscarromero.nl, krijg je ook het prachtig vernieuwde gebouw te zien. Er zit een chatpanel klaar om
vragen te beantwoorden. Thuis kun je interactief meedoen met lesjes en uitdagingen en de sfeer zo goed
mogelijk proeven. We zien je graag tussen 19.00 en 21.00 uur en op 3 februari tussen 15.00 en 17.00 uur.
Werenfridus gaat live
Tijdens Werenfridus Live maak je kennis met de leerlingen Babette, Olivier en Annabel, en kom je erachter
of Werenfridus de school is waar jij naar op zoek bent! Chat mee en zorg dat je erbij bent. Op 26 januari
van 19:30 tot 20:30 uur en op 27 januari van 15:30 tot 16:30 uur en van 19:30 tot 20:30 uur. Werenfridus
Live maak je mee via www.werenfridus.nl.
Ontdek de sfeer en meld je aan!
Wil je nu alvast meer weten over d'Ampte, Oscar Romero en Werenfridus? Op onze websites vind je heel
veel informatie. Daar staan ook filmpjes die je alvast een mooi beeld geven van de scholen. Zo proef je
alvast de sfeer. Wil je je aanmelden voor komend schooljaar? De aanmeldformulieren vind je ook op onze
websites. En heb je vragen? Neem dan contact met ons op. We beantwoorden al je vragen graag!
d'Ampte
(0229) 284151
dampte@tabor.nl

Oscar Romero
(0229) 285685
oscar-romero@tabor.nl

Werenfridus
(0229) 285828
werenfridus@tabor.nl

