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_______________________________________________________________________________________________

Gorinchem, 2 september 2021
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen in klas 1
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Uw kind heeft de eerste twee schooldagen achter de rug en heeft ongetwijfeld al verschillende
nieuwe indrukken opgedaan. Het is daarom tijd voor een nadere kennismaking met de mentor en de
schoolleiding. Daarom nodigen wij u uit voor een speciale ouderavond voor leerjaar 1 op
woensdag 8 september.
Na een korte inleiding door de schoolleiding, vertelt de mentor u over de gang van zaken in
leerjaar 1. Het gaat daarbij om een algemene voorlichting en gemeenschappelijke vragen en
onderwerpen.
Vanwege corona kunnen wij slechts één ouder/verzorger per kind verwelkomen. Ook ontvangen we
niet alle ouders/verzorgers tegelijk, maar werken we met twee tijdstippen.
Ouders/verzorgers van leerlingen uit de klassen 1A en 1B ontmoeten wij graag om 19:00 in het
auditorium.
Na de korte inleiding gaat u samen met de mentor naar het lokaal
1A: 5.10 (collegezaal)
1B: auditorium
De avond zal voor u om uiterlijk 20.15 uur afgelopen zijn.
Ouders/verzorgers van leerlingen uit de klassen 1C en 1D ontmoeten wij graag om 20:30 in het
auditorium.
Na de korte inleiding gaat u samen met de mentor naar het lokaal
1C: 5.10 (collegezaal)
1D: blijft in het auditorium
De avond zal voor u om uiterlijk 21.45 uur afgelopen zijn.
Extra coronamaatregelen:
•
•
•

Anders dan anders kunnen wij u dit jaar helaas geen koffie/thee of appelflappen vanuit onze
Goede Doelen Commissie aanbieden. Er zullen wel flesjes water zijn.
We vragen u niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van het programma te arriveren en
we vragen u de school te verlaten na beëindiging van het programma.
Wilt u bij het binnenkomen in de school een mondkapje dragen?

Wij willen graag weten op hoeveel ouders/verzorgers wij die avond kunnen rekenen. Daarom vragen
we u om u aan te melden via de daarvoor aangemaakte pagina op het ouderportal.
Met vriendelijke groet,
Mevr. M. van Amersfoort (teamleider leerjaar 1 en 2)
Mevr. S. Daniëls (leerlingcoördinator leerjaar 1 en 2)
NB. Wij willen u erop wijzen dat parkeerruimte vlak bij de school schaars is en dat op de stoep
parkeren tot een parkeerboete kan leiden. Er is meer parkeerruimte bij het gemeentehuis, het
winkelcentrum en aan de achterzijde van het schoolgebouw.

