Een fijne
school
voor jou
De start van je succes

Hoe meer je je hier thuis voelt, hoe beter je presteert. Sport
en spel helpen daarbij. Maar ook onze unieke workshops,
praktijklessen en het buurtprogramma ‘Next’.

Je maakt vrienden. Je krijgt een goede band met je mentor.
Je leert je docenten goed kennen, en zij jou. De lessen zijn leuk,
positief, helemaal niet streng. Zo krijg je het echt naar je zin.

De sfeer
Het Calvijn staat bekend om haar fijne sfeer. De leerlingen gaan
leuk met elkaar om. Er wordt niet gepest, en als het toch gebeurt,
zitten we er bovenop.
Ons moderne gebouw biedt je heel wat mogelijkheden om je eigen
vriendenhoekje te creëren. Je ontmoet elkaar in de gele zithoek,
in jouw eigen leergebied, voor de school, of op een bankje onder
de boom in de hal.
Of in de ruime kantine natuurlijk. Daar is het altijd gezellig druk,
met drie moeders achter de toonbank die elke dag voor jou lekker
en gezond eten (halal!) maken.

De sport
Vooral de voetbalkooi op het dak is populair. Elke pauze en na schooltijd mag je bij de receptie (Jenny & Ferda) een bal ophalen. Maak een
panna met je vrienden en scoor! Anderen trainen in de Gymboxx met
fitnessapparaten.
Onze megagrote sporthal is geliefd. Er zijn daar altijd sportlessen en
wedstrijden. Je mag meedoen aan basketbal, voetbal, touwklimmen,
badminton, trampolinespringen, atletiek en meer. Bij mooi weer gaan
we graag naar buiten. Ga je mee?
Je gaat scoren met Calvijn!

Telefonische advieslijn
Elke donderdag in februari kunnen je ouders bellen
naar 06 2577 0436. Van 16.00-20.00 uur zitten onze
docenten klaar om vragen te beantwoorden en je
te helpen met de keuze.

Meer weten?
Op onze website lees je meer informatie over de
open dagen, kennismakingsmiddagen, rondleidingen
en het online informatie-uurt. Daar vind je trouwens
ook een knop Hou me op de hoogte. Klik erop en vul
je e-mailadres in. We houden je dan de komende
weken op de hoogte van alle bijeenkomsten.
Handig!

Wanneer er nieuwe coronabeperkingen gelden,
vullen wij de bijeenkomsten anders in.
Zie de website voor actuele informatie.
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