
Öppet hus på

 Brandbergsskolan 

Dags att välja skola? Brandbergsskolan har läsa-, skriva-, räknagaranti från förskoleklass.  
Vi har alltid minst två medarbetare i klassrummen från förskoleklass till årskurs 3.  
Dessutom satsar vi brett på informations- och kommunikationsteknik för eleverna och  
har en skolrestaurang i framkant. 

Vad är ditt barn intresserat av? Vi erbjuder: 

MUSIK-, MEDIE- ELLER  
FOTBOLLSDRÖMMAR? 
VÄLKOMMEN TILL BRANDBERGSSKOLAN F–9. 

Läs mer på brandbergsskolan.se

Öppet hus  23 januari  kl 17–19 

 •  Fotbollspro�l i årskurs 4-9 som är certi�erad av Fotbollförbudet
              och som genomförs i samarbete med IFK Haninge och Hammarby
 •  Mediepro�l i årskurs 7-9
 •  Haninge Musikklasser i årskurs 4-9

    •   Pop-/bandpro�l
    •   Sångpro�l
    •   Ensemblepro�l

Läs mer på brandbergsskolan.se

Onsdagen den 29 januari
kl. 17.00- 19.00
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Till vårdnadshavare för

Klara Bolwig 

Västra Strandvägen 11

136 73 VENDELSÖ

Kom och träffa oss på Brandbergsskolan!
 
Ska ditt barn börja förskoleklass?
Kom och träffa lärare och titta på lokalerna

Är du intresserad av fotboll (år 4-9)?
Kom och träffa tränare och elever

Är du intresserad av musik ( år 5-9)?
Kom och träffa lärare och elever

Är du intresserad av media (år 7-9)?
Kom och träffa lärare och elever

Är du intresserad av Brandbergsskolan
men en klass utan profilinriktning (år F-9)?
Kom och träffa lärare och elever

Vi bjuder på god, ekologisk soppa i vår skolrestaurang.

Varmt välkomna!
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SÄNDNING
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