Beste (toekomstige) leerling,
Je hebt interesse om naar de sportiefste en creatiefste school van Den Haag te gaan en het zou kunnen zijn
dat je aan één van onze TalentProgramma’s mee gaat doen.
Maar misschien twijfel je nog en heb je vragen: wat houdt het precies in? Is het wat voor mij?
Voor die toekomstige en creatieve brugklassers organiseren we een

workshopmiddag TalentProgramma’s
Segbroek Muziek, Kunst, Dans(t), Theater, Technologisch Design en T.O.P
Datum en tijd: woensdag 13 februari van 13.30 tot 15.00 uur
Plaats:
Segbroek College, locatie Klaverstraat 7
Op deze middag kun je een TalentProgramma uitproberen.
Meld je aan tijdens de Open Dag op de Klaverstraat (za 2 februari tussen 9:30u en 13:30u) of op de
Goudsbloemlaan (donderdag 7 februari tussen 16:00u en 20:00u)
of
Stuur een e-mail om je aan te melden naar de coördinator van het TalentProgramma dat je wilt
uitproberen1 (kijk op de website voor informatie www.segbroek.nl/talent):
Segbroek Kunst:
Segbroek Theater:
Segbroek Muziek:
Segbroek Dans(t):
Technologisch Design:
T.O.P.:

dhr. Vorage,
mw. Koekenberg,
dhr. De Boer,
dhr. Hegge,
dhr. Buitenhuis,
dhr. OVerkleeft,

kunst@segbroek.nl
kok@segbroek.nl
boe@segbroek.nl
heg@segbroek.nl
but@segbroek.nl
ovk@segbroek.nl

Meld je voor de workshopmiddag a.u.b. aan vóór vrijdag 9 februari a.s.
Voor vragen kun je bij de coördinatoren terecht.
Let op: er zijn kosten verbonden aan het volgen van een TalentProgramma. Kijk op de website voor meer informatie.
De workshopmiddag is gratis.

Uiteraard zijn leerlingen die zich al hebben ingeschreven ook welkom.
Graag tot ziens op het Segbroek College op woensdag 13 februari!
Met vriendelijke groeten, ook namens de coördinatoren van onze TalentProgramma’s,
J.P. de Boer, Cultuurcoördinator

1

Voor TopSport Talent is er geen workshopmiddag. Om daarvoor in aanmerking te komen, dien je namelijk een
Topsport status te hebben. Ben je topsporter en heb je je nog niet aangemeld voor het Topsport TalentProgramma,
neem dan contact op met dhr. Bruggeling (brg@segbroek.nl)

