
  

 

 
 

 

 

 
 

Ontdekmiddag 
 

 
 
 

 

Hallo allemaal, 
 
Jij hebt je ingeschreven voor onze Ontdekmiddag.  
Wat leuk dat je interesse hebt in onze school!  
 
Omdat de scholen dicht zijn, zal de Ontdekmiddag er iets anders uit gaan zien. We bieden 
daarom onze lessen online aan.  
 
We willen je vragen om je via deze link opnieuw in te schrijven voor de dag (en) die je wilt 
komen en de route die je zou willen volgen.  
De drie mogelijke routes staan op de volgende pagina.  
Let op: op elke datum bevatten de routes andere vakken.  
 
Je kunt zelf, via de link hierboven, een of meerdere data kiezen. Houd er wel rekening mee 
dat de lessen (per vak) inhoudelijk hetzelfde zijn op de verschillende data. Wanneer je dus 
op twee verschillende dagen voor bijvoorbeeld Engels kiest, krijg je dezelfde les.  
 
De Ontdekmiddag van 28 april komt te vervallen.  
De data van de ‘nieuwe’ Ontdekmiddagen zijn: woensdag 24 februari, woensdag 3 maart 
en woensdag 10 maart. Deze duren van 14:00u tot 16:00u.  
 
De online lessen kunnen jullie volgen via Microsoft Teams. Jullie krijgen op de maandag 
voor aanvang van de betreffende Ontdekmiddag een e-mail met hierin een instructievideo 
over het werken met Microsoft Teams, nogmaals je rooster en de spullen die je eventueel 
nodig hebt voor de verschillende lessen. 
 
We verheugen ons op jullie komst! 
 
Met vriendelijke groet, 
Team De Nieuwe Thermen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-MLrBocn7EW9APoIeyZtti9HGJIun8ROtMue3KJD8S9UOFQ5TTA5UlMxSUlYTFVQUU1IQzdNN0lCVy4u


 

 
 

 
 

Ontdekmiddag 24 februari 
 

 Route A Route B Route C 

Welkomstwoordje 
(14.00u-14.10u) 

Gezamenlijke opening Gezamenlijke opening Gezamenlijke opening 

Ronde 1 (14.15u-14.35) Wiskunde (W&R) Nederlands (T&C) Muziek (K&O) 

Ronde 2 (14.40u-
15.00u) 

Nederlands (T&C) Biologie (N&T) Gym (S&B) 

Ronde 3 (15.05u-
15.25u) 

Muziek (K&O) Drama (K&O) Biologie (N&T) 

Ronde 4 (15.30u-
15.50u) 

Duits (T&C) Gym (S&B) Wiskunde (W&R) 

Afsluiting (15.50u-
16.00u) 

Gezamenlijke 
afsluiting/enquête 

Gezamenlijke 
afsluiting/enquête 

Gezamenlijke 
afsluiting/enquête 

 
 
 
Ontdekmiddag 3 maart 
 

 Route A Route B Route C 

Welkomstwoordje 
(14.00u-14.10u) 

Gezamenlijke opening Gezamenlijke opening  Gezamenlijke opening  

Ronde 1 (14.15u-14.35) Duits (T&C) Drama (K&O) Muziek (K&O) 

Ronde 2 (14.40u-
15.00u) 

Gym (S&B) Biologie (N&T) Wiskunde (W&R) 

Ronde 3 (15.05u-
15.25u) 

Muziek (K&O) Duits (T&C) Nederlands (T&C) 

Ronde 4 (15.30u-
15.50u) 

Geschiedenis/  
Aardrijkskunde (M&M) 

Wiskunde (W&R) Engels (T&C) 

Afsluiting (15.50u-
16.00u) 

Gezamenlijke 
afsluiting/enquête  

Gezamenlijke 
afsluiting/enquête  

Gezamenlijke 
afsluiting/enquête  

 
 
 
Ontdekmiddag 10 maart 
 

 Route A Route B Route C 

Welkomstwoordje 
(14.00u-14.10u) 

Gezamenlijke opening Gezamenlijke opening Gezamenlijke opening 

Ronde 1 (14.15u-14.35) Biologie (N&T) Engels (T&C) Gym (S&B) 

Ronde 2 (14.40u-
15.00u) 

Drama (K&O) Wiskunde (W&R) Biologie (N&T) 

Ronde 3 (15.05u-
15.25u) 

Wiskunde (W&R) 
Geschiedenis/ 

Aardrijkskunde (M&M) 
Nederlands (T&C) 

Ronde 4 (15.30u-
15.50u) 

Duits (T&C) Muziek (K&O) Engels (T&C) 

Afsluiting (15.50u-
16.00u) 

Gezamenlijke 
afsluiting/enquête 

Gezamenlijke 
afsluiting/enquête 

Gezamenlijke 
afsluiting/enquête 


