
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 20 mei 2022 
 
 
Betreft: We’re different, but the same 
 
 
 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers, 
 
Op 8, 9 en 10 juni vindt de tweede Were Di brede activiteitenweek voor de tweede- en derdejaars leerlingen 
plaats. Wij hebben deze week We’re different, but the same genoemd omdat het samenwerken tussen 
verschillende afdelingen centraal staat. Op deze manier willen wij meer verbinding laten ontstaan binnen de 
school. Bij dit evenement zijn bijna 1200 leerlingen betrokken, een mooie afspiegeling van de school.   
 
Uw kind kan kiezen uit een van de verschillende workshops. De workshops zijn zeer uiteenlopend, van 
creatief tot sportief, maar ook een koppeling met loopbaanbegeleiding is mogelijk. Inschrijven kan via 
Magister (activiteiten) van donderdag 26 mei 8.30 uur tot en met maandag 30 mei 17.00 uur. Deze data zijn 
bewust gekozen, om alle leerlingen op hetzelfde moment de kans te geven in te schrijven. Let op: als een 
workshop vol is, kan deze niet meer gekozen worden. Schrijf dus op tijd in! De te kiezen activiteiten kunnen 
overigens al wel bekeken worden maar de inschrijving is nog niet geopend. 
 
Tijdens de eerste twee dagen zal uw kind mogelijk bij externe instanties te gast zijn. Het vervoer naar 
nabijgelegen externe instanties is niet altijd vanuit school geregeld. Informatie daarover wordt door de 
begeleiding van de workshops aan de leerlingen zelf per mail verstrekt. 
 
Wij zijn met de leerlingen als school te gast bij deze instanties. Wij verwachten daarom dat uw kind zich aan 
de standaard fatsoensnormen zal houden. De gebruikelijke schoolregels gelden. 
 
Op vrijdag 10 juni van 14.00 tot 15.30 uur is er een opbrengstmiddag op school. Hiervoor nodigen wij u van 
harte uit. Ook andere gezinsleden, opa’s en oma’s, zijn welkom om te komen kijken naar alle mooie en 
interessante uitkomsten die deze dagen opgebracht hebben.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
De organisatie 
Ricolette Diepstraten,  
Sanne Vos,  
Bas Buiter,  
Inge Oliveira,  
Marlies van de Wijdeven,  
Anne-Miek Driessen, dss@sgweredi.nl  
 

Aan alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van  
leerjaar 2 en 3 - SG Were Di  
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