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Leiden, 12 januari 2023 

Onderwerp: Open dag Mariënpoelstraat zaterdag 14 januari 2023 

 
 
Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s), 

Aankomende zaterdag 14 januari is het zover: de open dag van het Bonaventura Lyceum Mariënpoelstraat. Leuk dat je 

je hiervoor hebt aangemeld! We zijn blij je op school te kunnen ontvangen. Via deze e-mail bereiden we je alvast voor 

op deze feestelijke open dag. 

Belangrijke aandachtspunten 

• Je hebt bij je aanmelding een tijdslot gekozen, we willen je vragen om je aan het tijdslot te houden.  

We hebben veel aanmeldingen voor onze open dag. Door de tijdslots hebben we het aantal bezoekers in de 

school over de dag verdeeld. 

• Tijdens de open dag mag jij samen met je ouders het gebouw binnen. 

• Op het plein hebben we ook feestelijke activiteiten, is er een foodcorner en zijn er verschillende 

informatiepunten waar je met onze docenten en leerlingen in gesprek kunt. 

Aankomst 

• Kom je met de auto? De Mariënpoelstraat is een doodlopende straat. De Mariënpoelstraat is makkelijker en 

veiliger met de fiets te bereiken. 

• In en rondom de Mariënpoelstraat is het betaald parkeren. Houd daar rekening mee. 

• Kom je met de fiets? Dan kun je je fiets parkeren in de fietsenstalling. Je volgt de bordjes met een fiets. We 

hebben de beschikking over twee fietsenstallingen, je mag beide gebruiken. 

• Bewaar je fietssleutel op een veilige plek! 

• Jassen en tassen neem je overal zelf mee naar toe. 

De school verkennen 

In de school word je door ons verwelkomd en kun je kiezen voor een rondleiding. De rondleiding start in de aula en 

wordt verzorgd door onze eigen leerlingen en docenten. Mocht je zelf onze school willen ontdekken, dan kan dat ook. 

Je kunt dan een plattegrond halen in de hal op de begane grond. Verder zijn er tal van activiteiten in en rond de 

lokalen en op ons plein. 

 

We kijken er naar uit om je te ontmoeten op het Bonaventura Lyceum. 

 

Met vriendelijke groet, namens al onze medewerkers en leerlingen, 

 

Mw. M. Otte, MSc (directeur) 

Mw. J. Wilmot, MSc (teamleider klas 1 & 2) 


