
 

Wij doen ook mee!  
Ben je er bij?  

Van 5 tot en met 13 maart 2022 is de landelijke Week van de Hoogbegaafdheid.  

Wij hebben binnen ons Samenwerkingsverband 23-01 Voortgezet Onderwijs  

(Regio Almelo) ook activiteiten georganiseerd: 

 

✓ 10 MAART: SPELLENMIDDAG – ONTMOETEN VAN PEERS 

 

Ontmoet andere leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid op deze 

peermiddag. Er zullen verschillende activiteiten en spellen worden aangeboden (denk 

aan een quiz, 30 Seconds, EXIT Escape room) waar je individueel, in tweetallen of in 

teams met elkaar de strijd aan kunt gaan.  

Je mag ook je eigen favoriete spel meenemen. 

 

Door:  Samenwerkingsverband 23-01 VO 

Voor wie: Leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid uit klas 1 t/m 6 van een 

 V(S)O-school binnen SWV 23-01 VO (Regio Almelo) 

Datum:  Donderdag 10 maart van 15:00 – 17:00 uur 

Locatie:  SWV 23-01 VO, César Franckstraat 1-A in Almelo  

Aanmelden vóór 8 maart: Annemarie Been, a.been@swv2301.nl  

                                           vermeld naam, klas, leeftijd en school 

 

✓ 10 MAART: ZWEEFVLIEGTUIGEN BOUWEN IN HET TECHNOLAB 

 

Heb je altijd al je eigen zweefvliegtuig willen bouwen? Grijp dan nu je kans en neem 

deel aan deze uitdagende activiteit in het Technolab van Reggesteyn. Maakt jouw 

vliegtuig straks de langste zweefvlucht vanuit het lanceerplatform? 

 

Door:  CSG Reggesteyn      

Voor wie: Leerlingen met kenmerken van hoogbegaafdheid uit klas 1, 2 of 3 van een  

                 V(S)O-school aangesloten bij SWV 23-01 VO (Regio Almelo)  

Datum:  Donderdag 10 maart van 12:00 – 14:30 uur    

Locatie:  Het Technolab van Reggesteyn, Cattelaar 2 in Rijssen  

Aanmelden vóór 8 maart: Willemien Bronkhorst, w.bronkhorst@reggesteyn.nl                   

                                             vermeld naam, klas en school 
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Activiteiten voor volwassenen 

 
✓ 7 MAART: AVOND VOOR OUDERS 

 

SWV 23-01 VO faciliteert een avond voor ouders van kinderen met kenmerken van 

hoogbegaafdheid. Centraal deze avond staat ontmoeting met elkaar en we gaan 

dieper in op de verschillende kenmerken van hoogbegaafdheid bij kinderen. 

 

Door:   Specialisten hoogbegaafdheid en Peers4Parents facilitators –  

            Nienke Ris & Bert Sierink 

Voor wie: Ouders van kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid in de leeftijd  

                 van ca. 10-18 jaar 

Datum:  Maandagavond 7 maart van 19:30 – 21:00 uur 

  (Deze avond gaat alleen door als het live kan plaatsvinden met de   

geldende coronamaatregelen) 

Locatie:  SWV 23-01 VO, César Franckstraat 1-A in Almelo 

Aanmelden vóór 1 maart via: https://forms.office.com/r/ZrcnyBnDer 

 

 

✓ 10 MAART: OPEN HUIS DOORSTROOMKLAS EN BPS KLAS 2/3 

 

Ben jij nieuwsgierig naar de peergroepen op het Noordik Lyceum?  

Dan ben je welkom! 

 

Door:   Het Noordik Lyceum 

Voor wie: Ouders, leerkrachten, ib’ers, hb-specialisten en zorgverleners uit de regio 

Datum:  Donderdag 10 maart van 09:00 – 10:00 uur  | Doorstroomklas (groep 8  

 en brugklas) 

      Donderdag 10 maart van 12:00 – 13:00 uur  | BPS- klas 2 en 3 (VO) 

     Locatie:   Het Noordik Lyceum, Noordikslaan 68 in Almelo 

    Aanmelden vóór 10 maart: Bert Sierink, b.sierink@noordik.nl  

 

 

We hopen jullie te ontmoeten! 

 

Projectgroep Hoogbegaafdheid SWV 23-01 VO  

 

 
 
 
 
 

 

 

Kijk voor meer activiteiten op: 

www.weekvandehoogbegaafdheid.nl  
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