Beste lezer,
U ontvangt deze brief omdat uw bedrijf/ instantie gevestigd is in Hoevelaken en wij als basisschool
graag de samenwerking zoeken met partners in het dorp. We denken dat samenwerking met lokale
partners kansen biedt elkaar te versterken. Ons onderwijs enerzijds, uw lokale positie aan de andere
kant.
Sinds enige jaren organiseren we op school Ateliers. Met Ateliers willen we kinderen op een andere
manier uitdagen tot leren en ontdekken. Een Atelier kan van alles zijn: iets sportiefs, iets creatiefs,
iets technisch, een bedrijfsbezoek of een workshop. De mogelijkheden zijn legio. Op onze website is
meer te lezen over de Ateliers.
Ateliers organiseren kunnen we niet alleen. Daarom doen we een beroep op het bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties in en om Hoevelaken. Bent u enthousiast? Ziet u de voordelen en
uitdaging van (eenmalig) samenwerken met onze school? Wilt u een Atelier verzorgen? We komen
graag met u in contact!





De eerste Atelierronde staat gepland op donderdagmiddag 1 en 8 november aanstaande,
van 13.15 tot 14.45 uur;
Een Atelier bestaat uit twee middagen en kan zowel op school als op een andere
(bedrijfs) locatie plaatsvinden;
De groepen bestaan uit tussen de 10 en 15 kinderen (in overleg is veel mogelijk) en
eventueel één of twee begeleiders;
Ook over de invulling denken we graag met u mee.

We hopen op leuke samenwerkingen en win- win situaties voor beide partijen. Daarnaast bedanken
we onze partners (met logo en link naar een eventuele website) via onze nieuwsbrief en
sociaalmedia kanalen.
We komen graag met u in contact! Ook wanneer de eerstvolgende atelierronde helaas geen optie is,
maar u wel enthousiast bent. Reageren kan via DIT formulier, dan nemen we spoedig contact met u
op en kijken we samen naar wat mogelijk is. Ook praktische en financiële details zijn uiteraard
bespreekbaar
Hartelijk dank!
Namens team SvdO,
Roelof v/d Rhee
roelof@svdohoevelaken.nl

