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

Gorinchem, 10 september 2021
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen in klas 4.
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Uw kind heeft de eerste schoolweken achter de rug en heeft ongetwijfeld al verschillende indrukken
opgedaan. Het is daarom tijd voor een nadere kennismaking met de mentor en de schoolleiding.
Daarom nodigen wij u uit voor een algemene ouderavond voor leerjaar 4 op maandag 20 september
19:30 uur. Vanwege de op dit moment nog geldende corona maatregelen en de voorkeur u
persoonlijk te kunnen ontmoeten vragen wij u onderstaande aandachtig te lezen.
Om de afstand in de lokalen te kunnen waarborgen kunnen wij slechts één ouder/verzorger per kind
verwelkomen. Bij binnenkomst kunt u direct naar het lokaal van de mentor van uw zoon / dochter. U
wordt daar gevraagd een gezondheidscheck in te vullen. Het is handig als u een eigen pen
meeneemt.
De mentoren ontvangen u graag in de volgende lokalen:
Mw. Nolten: lokaal 2.12 (1 trap omhoog, 2de lokaal links)
Mw. van der Laan: lokaal 437 (2 trappen omhoog, links af, einde van de gang1 trap omhoog)
Mw. Landa: lokaal 3.11 (2 trappen omhoog, het lokaal dan recht voor u)
Mw. van der Meer: lokaal 434 (2 trappen omhoog, links af, einde van de gang 1 trap omhoog)
Mw. Stremler: lokaal 2.11 (1 trap omhoog, 1ste lokaal links)
Mw. Meerkerk: collegezaal 5.10 (4 trappen omhoog, deur recht voor u)
Dhr. Slot: lokaal 3.10 (2 trappen omhoog, rechtsaf)
Mw. Weychan: lokaal 4.09 (3 trappen omhoog, direct links)
Helaas is Mw. Schellekens deze avond verhinderd. Ouders van haar mentorleerlingen ontvangen een
uitnodiging voor een Teamsvergadering via het account van uw zoon / dochter. Deze ontmoeting zal
plaatsvinden op woensdagavond 22 september 19:00 uur.
Na een digitale inleiding door ondergetekenden, zal de mentor een aantal leerjaar- en klas specifieke
zaken met u doornemen en is er ruimte voor vragen of gesprek. U ontvangt digitaal via Mw. Dolman
informatie over het verdere verloop van de profielkeuze van uw zoon/dochter dit schooljaar.
Anders dan anders kunnen wij u dit jaar helaas geen koffie/thee of appelflappen vanuit onze Goede
Doelen Commissie aanbieden.
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 20 september om 19:30 uur te
ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Mw. M. van Duffelen Teamleider leerjaar 3 en 4
Dhr. C. Diem Leerlingcoördinator leerjaar 4 en 5 en 6

