
                                                                                                       
 

Persbericht / persuitnodiging van basisschool De Mate  

14-10-2015 
 

Afbeelding te downloaden via:  

[1] 

http://bit.ly/De-Mate-Ontdekkingsreis-Afrika 

[2] 

http://bit.ly/Nieuwe-naam-voor-De-Mate 

 

 

Basisschool De Mate onthult nieuwe naam en logo 
Kom maandag 26 oktober naar de feestelijke onthulling in Doetinchem 

Doetinchem – Uit 35 creatieve inzendingen onthult basisschool De Mate in 

Doetinchem op maandag 26 oktober haar nieuwe naam én logo. Iedereen is van 

harte welkom voor de feestelijke onthulling die start om 14.00 uur.  

In september 2014 is De Mate gestart met een nieuw onderwijsconcept. Leerlingen 

bereiken het niveau voor de middelbare school op hun eigen manier. Ze werken in 

hun eigen tempo aan de verschillende vakken en thema’s en concepten.  

Zelf ideeën insturen 

Bij dit nieuwe onderwijs hoort een nieuwe naam en nieuw logo. De leerlingen hebben 

hier in de afgelopen maanden actief over meegedacht. Uit ruim 35 creatieve 

inzendingen wordt straks de beste naam gekozen.  

Wat is er te doen?  

De middag start om 14.00 uur met een swingend openingsconcert en de onthulling 

van de nieuwe naam en logo door directeur Frank Remerie van Scholengroep 

GelderVeste, waar De Mate deel van uitmaakt. Aansluitend gaan de leerlingen aan 

de slag in workshops, waarin zij een spetterend eindoptreden voorbereiden. Om 

17:15 is iedereen wederom van harte welkom voor deze bijzondere 

avondvoorstelling.  

Eén tipje van de sluier: de leerlingen nemen u op ontdekkingsreis door het ‘warme’ 

ritme van Afrika…  

Komt u ook?  

Ouders, broertjes, zusjes, belangstellenden en de pers zijn van harte welkom aan de 

Wolborgenmate 6 in Doetinchem: 

 tussen 14.00 uur en 14.30 voor de feestelijke onthulling  

 tussen 17.15 uur en 18.00 uur voor de avondvoorstelling 

 

http://bit.ly/De-Mate-Ontdekkingsreis-Afrika
http://bit.ly/Nieuwe-naam-voor-De-Mate


                                                                                                       
 

Suggestie fotobijschriften: 

[1]  

Op 26 oktober nemen leerlingen u mee op een ontdekkingsreis door Afrika…  

 

[2] 

CBS De Mate startte vorig jaar met nieuw onderwijs. Hierbij hoort natuurlijk ook een 

nieuwe naam en logo 

 

Noot voor de redactie:  

Voor meer informatie neemt u contact op met Margarethe Hilhorst, woordvoerder van 

Scholengroep GelderVeste. Telefoonnummer 06 – 24 42 90 19 of e-mail 

communicatie@gelderveste.nl 

mailto:communicatie@gelderveste.nl

