
 
   

 
 
 
 
 
 
Aan de basisscholen 
in het toeleveringsgebied 
van het Pius X-College 
------------------------------- 
  
 
 
 
 
Bladel, 15 januari 2021 
 
Onderwerp: mini workshopdagen 
Ref.nr.: 2021.038.hnt 
 
 
Geachte mevrouw, heer, beste groep 8-leerkracht,  
 
 
Direct na de zomervakantie heeft onze school een planning gemaakt voor de activiteiten 
voor groep 8’ers in aanloop naar de aanmeldweek van 1 tot en met 5 maart. Door de 
situatie rondom COVID-19 is deze planning helaas al enkele keren aangepast. 
De huidige lockdown en sluiting van de scholen zorgen er opnieuw voor dat we de 
planning moeten bijstellen. Gelukkig kan er online heel veel worden georganiseerd en 
daar hebben we nu onze pijlen op gericht:  
 
Datum Activiteit 
Dinsdag 26 januari 
19.30-20.15 uur 

Pius X online Open (t)Huis 
Via www.piusx-tv.nl/live kan de uitzending door alle 
geïnteresseerden worden gevolgd 

Woensdag 27 januari 
14.30-15.15 uur 

TTO active Wednesday online 
Via www.piusx-tv.nl/live volgen groep 8’ers met interesse 
in TTO, die zich hebben aangemeld, drie minilesjes in het 
Engels 

Donderdag 28 januari 
Donderdag 4 februari 
Aanvang 13.00 uur 

Online mini workshopmiddag. 
Via www.piusx-tv.nl/live kunnen groep 8’ers enkele korte 
lesjes meedoen. Binnenkort komt op de website informatie 
over wat ze daarvoor nodig hebben 

Dinsdag 9 februari 
19.00-19.45 uur 

Pius X online Open (t)Huis: informatie over praktijk-
onderwijs en het vmbo. 
Via www.piusx-tv.nl/live kan de uitzending door alle 
geïnteresseerden in het vmbo worden gevolgd. 

Dinsdag 9 februari 
20.00-20.45 uur 

Pius X online Open (t)Huis: informatie over havo en vwo 
Via www.piusx-tv.nl/live kan de uitzending door alle 
geïnteresseerden in havo en vwo worden gevolgd. 

 
 
 



 
   

 
Op de woensdagmiddagen 10, 24 februari en 3, 10, 17, 24 maart zijn ‘Walk-in-
woensdagen’ gepland. Zodra bekend is of deze mogen doorgaan (na de volgende 
persconferentie van de premier) kan er via de website worden ingeschreven. 
 
Op de vrijdagen 12, 26 februari en 5, 12, 19, 26 maart organiseren we ‘Vip-vrijdagen’. 
Ook hiervoor geldt: zodra de volgende persconferentie van de premier is geweest, weten 
we of deze mogen doorgaan. Pas dan kan er via de website worden ingeschreven. 
 
U ontvangt na 27 januari de aanmeldingsformulieren van onze school via de post. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Maarten de Veth 
rector/bestuurder 


