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10 september 2021 

 

Kennismaken met de mentor. AANGEPASTE DATUM! 
Volgende week maandag OF dinsdag heeft u de gelegenheid om kennis te maken met de mentor 
van uw kind. Vanwege de geldende Corona regels kunnen wij niet alle ouders in onze lokalen 
ontvangen. We hebben de organisatie en de datum aangepast. 
Per leerling kunnen we één ouder ontvangen. Leerlingen komen niet mee naar deze 
kennismakingsavond. We organiseren de kennismaking niet in een klaslokaal maar in de aula, daar 
hebben we voldoende ruimte en ventilatiemogelijkheden. 
 

Uitnodiging: 
Maandag 13 september: 
Klassen 3: (Mevr. van Hintum + mevr. Radenborg +  dhr. L. Dekkers) 
U wordt in de aula van onze school verwacht op maandag 13 september om 19.00 uur. Denkt u 
aan het mondkapje en de 1,5 meter regel? 
Klassen 4: (Mevr. Soussi, Dhr. Damen, Dhr. van Dijk, Dhr. Nabuurs) 
U wordt in de aula van onze school verwacht op maandag 13 september om 20.00 uur. Denkt u 
aan het mondkapje en de 1,5 meter regel? 
 
Dinsdag 14 september: 
Klassen 1A+B: (mevr. Koops + dhr. van El) 
U wordt in de aula van onze school verwacht op dinsdag 14 september om 19.00 uur. Denkt u aan 
het mondkapje en de 1,5 meter regel? 
Pro-Basis 1C: (mevr. van de Wildenberg en mevr. Sikkes) 
U wordt op Het Plein van onze school verwacht op dinsdag 14 september om 19.00 uur. Denkt u 
aan het mondkapje en de 1,5 meter regel? 
 
Klassen 2A+B+C: (mevr. van de Greef + dhr. Brouwer + dhr. Hendriks) 
U wordt in de aula van onze school verwacht op dinsdag 14 september om 20.00 uur. Denkt u aan 
het mondkapje en de 1,5 meter regel? 
Pro-Basis 2D+E: (mevr. Reijnen + mevr. Geerdink) 
U wordt op Het Plein van onze school verwacht op dinsdag 14 september om 20.00 uur. Denkt u 
aan het mondkapje en de 1,5 meter regel? 
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