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Uitnodiging

Hallo allemaal, 

Op 22 maart is het Open huis op alle Ambion 
scholen, dus ook op OBS Trijegeaster Honk! 
Graag nodigen we toekomstige, huidige en 
oud leerlingen, ouders/verzorgers,  opa’s, 
oma’s, dorpsgenoten en andere fans uit om 
op deze dag tussen 8.30 uur en 14.15 uur 
langs te komen. Er is veel te beleven en 
iedereen is welkom…Tot dan! 

Vonden jullie het nou ook zo leuk…
Kom dan bij ons op OBS Trijegeaster Honk!

Wat 
kun je 
beleven? 

Ga met de leerlingen op leerreis 
in de Hopperbus naar het 
Beweegeiland…
Vertrek om 12.50 uur en terug 
rond 14.15 uur. Gratis Bustickets
verkrijgbaar bij meester Gert, 
vol is vol..

Laat je door de directeur informeren over 
het nieuwe schoolconcept ‘Open Isles’

Maak in de 
pauzes kennis 
met ons prachtige 
ruime 
schoolplein. We 
zijn hier volop in 
beweging! 
Pauzes op het 
plein om 10.15 
uur & 12.15 uur 

Krijg op het leerplein  
informatie over het 
aanleren van reken 
en taal strategieën.  

Laat je rondleiden 
door een leerling en 
geniet van de mooie 
en ruime school.  

Maak kennis met de Ambion Whizzkids!

Denk mee over het verbeteren van de  
verkeerssituatie rond de school.

Stap een les binnen 
en doe mee.
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Open Huis Rebus
Win een Ambion Hopperbus!

Rebus

Wil jij of wilt u een speelgoed Ambion Hopperbus winnen? Zo ja…ga naar stap 1… 

Stap 1: Los de rebus op;
Stap 2: Vul het antwoord en de contactgegevens in; 
Stap 3: Kom op 22 maart naar het Open huis op OBS Trijegeaster Honk; 
Stap 4: Gooi het formulier in de speciale rebus brievenbus op het leerplein; 
Stap 5: Wacht af…wie wint de prijs? 

Rebus antwoord……………………………………………………………….......................

Naam………………………………………………………………………….............................

Telefoonnummer……………………………………………………………………….............

Adres………………………………………………………………………………………................
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