
EXTRA OPEN 
DAG 

OP LOCATIE!

UITNODIGING OPEN DAG
Dinsdag 22 februari 2022 van 15.00 tot 18.30 uur

op alle locaties van het Liemers College



 

Ha achtstegroeper!

We zijn heel blij dat we jou kunnen uitnodigen voor een open dag bij ons op school. Op 
dinsdag 22 februari van 15.00 tot 18.30 uur openen al onze locaties hun deuren voor jou! 

Op ontdekkingstocht door de school
Onder begeleiding van een van onze leerlingen of docenten ga je samen met andere achtstegroepers 
op ontdekkingstocht door de school. Je wordt rondgeleid en komt langs allerlei leuke plekken. 
Ondanks de beperkingen die de maatregelen geven, maken we er een gave rondleiding van voor jou!

Inschrijven via de website
Om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijktijd in de school zijn, vragen we je om je in te schrij-
ven voor de open dag. Via onze website kun je je per locatie inschrijven voor een tijdslot. Inschrijven 
kan via www.liemerscollege.nl/opendag-inschrijven. Natuurlijk mag je je voor meer dan één locatie 
inschrijven. Inschrijven kan tot en met woensdag 16 februari.

Alleen voor achtstegroepers
Volgens de nu geldende coronamaatregelen mogen we alleen achtstegroepers op school ontvangen. 
Alleen op vmbo-basis en vmbo-kader mag er één ouder/verzorger mee de school in. Dat is op onze 
locatie Landeweer. Op de andere locaties mogen ouders/verzorgers helaas nog niet mee naar bin-
nen. Natuurlijk laten we jouw ouders niet zomaar in de kou staan. Op elke locatie richten we buiten 
een gezellige plek in. Hier kunnen jouw ouders terecht voor een lekkere kop koffie of thee, handige 
informatie en een fijn gesprek. 

Blijf op de hoogte! 
Mocht er na de persconferentie op 15 februari toch meer 
mogelijk zijn, dan laten we je dit uiteraard weten. Houd
onze website daarom goed in de gaten.

We kijken ernaar uit je de 22e op school te ontvangen!

Met vriendelijke groet,

Namens het hele Liemers College,

Laurens van Lier
Rector Liemers College
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