Vroedschapstraat 11, 4204 AJ Gorinchem, tel (0183) 622388 e-mail: info@camphusianum.nl

Gorinchem, 14 september 2020
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen in klas 3.
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij nodigen wij u uit voor een algemene ouderavond op: MAANDAG 21
september 2020.
Vanwege de te nemen Corona maatregelen, vragen wij u onderstaande aandachtig
te lezen.
Ouders van leerlingen uit de klassen 3A en 3B ontmoeten wij graag van 19:00 20.00 uur in de hieronder genoemde ruimte.
3A collegezaal 5.10 (in- en uitgang via schoolhal, 4 trappen omhoog)
3B auditorium (in- en uitgang via deuren mediatheek, rechtdoor)
Ouders van leerlingen uit de klassen 3C, 3D en 3E ontmoeten wij graag van 20:30 21.30 uur in de hieronder genoemde ruimte.
3C auditorium (in- en uitgang via deuren mediatheek, rechtdoor)
3D collegezaal 5.10 (in- en uitgang via schoolhal, 4 trappen omhoog)
3E Groene Zone (in- en uitgang via deuren mediatheek, naar rechts)
Na een korte digitale inleiding door ondergetekende, zal de mentor een aantal
leerjaar- en klas specifieke zaken met u doornemen en is er ruimte voor vragen. U
ontvangt digitaal via de decaan Mw. Dolman informatie over het traject van de
profielkeuze van uw zoon/dochter dit schooljaar. Dit zal slechts een introductie zijn
op de speciaal daartoe geplande ouderavond verderop in dit schooljaar. Tot slot, als
BPS-school willen wij u informeren over ons begaafdheidsbeleid.
Gezien de verhouding tussen het aantal personen en de beschikbare ruimtes,
kunnen wij dit keer helaas slechts 1 ouder per kind verwelkomen. Wij vragen u zich
van tevoren aan te melden. U doet dit door het digitale formulier in te vullen dat u
vindt via het ouderportal. Houd hierbij het leerlingnummer van uw zoon/dochter bij de
hand.
Bij binnenkomst wordt u gevraagd een gezondheidscheck in te vullen.
Anders dan anders kunnen wij u dit jaar helaas geen koffie/thee of appelflappen
vanuit onze Goede Doelen Commissie aanbieden.
Tussen de twee tijdvakken zullen de tafels en stoelen van de genoemde ruimtes
worden gereinigd. Wij vragen u dan ook vriendelijk na beëindiging van het
programma de school te verlaten. Voor een persoonlijk gesprek kunt u een aparte
afspraak met de mentor van uw zoon/dochter maken.

Wij willen u erop wijzen dat parkeerruimte vlakbij de school schaars is. Er is meer
parkeerruimte bij het nabijgelegen winkelcentrum.
Ondanks alle te nemen maatregelen, verheugen wij ons u op maandag 21
september te ontmoeten.
Hoogachtend,
Mw. M.B.A. van Duffelen-Meyers
Teamleider leerjaar 3 en 4

