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Welkom op de open dag van DURV!  
Uitnodiging 
Bent u op zoek naar een goede basisschool voor uw kind? Kom dan 
langs op onze open dag op 6 februari 2019 van 09:00 – 12:00 uur. 
Samen met uw kinderen kunt u komen kijken op de DURV! scholen 
aan de Amstelstraat, Elgerweg en Tochtwaard. 

Maak kennis met DURV! 
DURV! staat voor Durven, Uitdagen, Respecteren en Volgende stap. 
Op onze scholen werken we daar elke dag aan. Wij laten u graag zien 
hoe we dat doen met activiteiten op het gebied van taal, science, 
kunst en sport. DURV! scholen zijn kleinschalig met veel zorg en 
aandacht voor de kinderen. Al onze vestigingen werken met een 
continurooster.  
 
Is uw kind toe aan zijn volgende stap? Kom dan eens langs bij de 
DURV! school bij u in de buurt voor een kennismaking! Kunt u er niet 
bij zijn? Bel dan even voor een afspraak.  
 

 

DURV! school Amstelstraat |  Amstelstraat 3 | 1823 EV Alkmaar    | T: 072-5120406  

DURV! school Elgerweg |  Elgerweg 39 | 1825 KA Alkmaar    | T: 072-5628060   

DURV! school Tochtwaard |  Tochtwaard 22 | 1824 EZ Alkmaar    | T: 072-5610899 
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