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

Gorinchem, 13 september 2021
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen in klas 3.
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 speciale ouderavond voor leerjaar 3 op dinsdag 28 september.
Vanwege de op dit moment nog geldende corona maatregelen en de voorkeur u persoonlijk te
kunnen ontmoeten wijkt deze datum af van de eerder gecommuniceerde datum van 20 september.
Mocht deze wijziging voor u een probleem opleveren dan kunt u contact met de mentor van uw kind
opnemen en zoeken we naar een oplossing.
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. Dit handhaven wij ook na
de eventuele versoepelingen na de persconferentie van dinsdag 14 september.
Ouders/verzorgers van leerlingen uit de klassen 3B en 3D ontmoeten wij graag om 19:00 in het
auditorium. Daarna gaat u samen met de mentor naar het lokaal:
3B: 4.34 (scheikunde lokaal)
3D: 5.10 (collegezaal)
De avond zal voor u rond 20.15 uur afgelopen zijn.
Ouders/verzorgers van leerlingen uit de klassen 3A en 3C ontmoeten wij graag om 20:30 in het
auditorium. Daarna gaat u samen met de mentor naar het lokaal:
3A: 5.10 (collegezaal)
3C: blijft in het auditorium
De avond zal voor u rond 21.45 uur afgelopen zijn.
Na een korte inleiding door de teamleider, zal de dhr. Verwijmeren u informeren over ons
begaafdheidsbeleid. Tot slot, zal de decaan, Mw. Dolman, informatie verstrekken 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. Hierna zal de mentor een aantal leerjaar- en
klas specifieke zaken met u doornemen en is er ruimte voor vragen.
Bij binnenkomst wordt u gevraagd een gezondheidscheck in te vullen. Tevens vragen wij u om
toestemming voor de af te nemen CBO test op 5 oktober. In de meegestuurde brief leest u daar meer
over. Het is handig als u daarvoor een eigen pen meeneemt.
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.
Anders dan anders kunnen wij u ook 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 de nog alle te nemen maatregelen, verheugen wij ons u op dinsdag 28 september te
ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Mw. M. van Duffelen teamleider leerjaar 3 en 4
Mw. S. Daniels leerlingcoördinator onderbouw

