
Welkom op het Twents 
Carmel College 
locatie Losser!

Op het Twents Carmel College mogen we 

weer mensen ontvangen! Om alvast sfeer 

te proeven en vragen te stellen organiseren 

we verschillende avonden en middagen voor 

leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s). 

Belangrijke data 2021-2022

Informatieavonden (ouders)

Let op: aanmelden verplicht

Dinsdag 9 november

Woensdag 17 november 

Workshops (leerlingen)

Woensdag 1 en 8 december - 14.00-15.30 uur

Proeflessen (leerlingen)

Dinsdag 18 januari - 12.30-15.00 uur

Open Huis (ouders en leerlingen)

Dinsdag 25 januari - 18.00-20.30 uur

Informatieavonden

Op dinsdagavond 9 november en 

woensdagavond 17 november organiseren 

wij een informatieavond voor ouders. Na 

een plenaire presentatie over de school is 

er gelegenheid om vragen te stellen aan 

de adjunct-directeur, de teacher leader, de 

leerjaarcoördinator of het zorgteam. Schrijf u 

nu in voor een tijdslot. De link is ook te vinden 

op twentscarmelcollege.nl/locaties/losser.

https://forms.gle/BowoFAKz7LeNtsaf9
https://forms.gle/BowoFAKz7LeNtsaf9
https://forms.gle/BowoFAKz7LeNtsaf9
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https://www.twentscarmelcollege.nl/locaties/losser


Belangrijke data 2021-2022
Informatieavonden (ouders)

Let op: aanmelden verplicht!

Dinsdag 9 november 

Woensdag 17 november 

Workshops (leerlingen)

Woensdag 1 en 8 december - 14.00-15.30 uur

Proeflessen (leerlingen)

Dinsdag 18 januari - 12.30-15.00 uur

Open Huis (ouders en leerlingen)

Dinsdag 25 januari - 18.00-20.30 uur

Workshops voor leerlingen

Op woensdag 1 en 8 december tussen 

14.00 uur en 15.30 uur organiseren we een 

aantal workshops voor leerlingen uit groep 

8. Leerlingen kunnen kiezen uit de volgende 

workshops:

• Robotica en drones (op school)

• Bubble voetbal (in de Fakkel)

• Nail-art (op school)

• Kickboksen (in de Fakkel)

Geef je op voor één van de workshops via 

losser@twentscarmelcollege.nl.

Proeflessen voor leerlingen

Op dinsdag 18 januari zijn alle leerlingen 

uit groep 8 van harte welkom om een 

aantal proeflessen op school te volgen 

en te ervaren hoe een schooldag er bij 

ons uit ziet. Aanmelden is niet nodig, de 

basisschool zal voor de aanmelding zorgen. 

Open Huis

Tijdens ons Open Huis kan iedereen 

uitgebreid in ons nieuwe schoolgebouw 

rondlopen. In de verschillende lokalen 

vertellen de huidige leerlingen en docenten 

graag over de school en wat we zoal te 

bieden hebben. Proef de sfeer, stel vragen 

en voel je welkom.

Vragen?

Stel je vragen via 

losser@twentscarmelcollege.nl.

Hopelijk tot snel!

Twents Carmel College locatie Losser

https://forms.gle/BowoFAKz7LeNtsaf9

