Bonhoeffercollege Castricum
Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in vwo 2 en vwo 3
Castricum, 13 september 2017
Betreft: ouderavond v2 en v3 op maandag 25 september 2017, 19.30 uur
Beste ouders/verzorgers,
Van harte nodigen wij u uit op maandag 25 september a.s. voor de in de jaaragenda op de
schoolwebsite aangekondigde informatieavond voor ouders/verzorgers van de klassen vwo 2
en vwo 3. Ook dit jaar laten we om praktische en organisatorische redenen de
informatiebijeenkomst op dezelfde avond plaatsvinden.
U bent vanaf 19.15 uur welkom in het schoolgebouw. Koffie/thee staat dan voor u klaar.
Om 19.30 uur begint de avond voor de 3e klas ouders met een algemene introductie in de
aula van de school door ondergetekende. Belangrijk onderwerp zal zijn het traject van de
profielkeuze voor vwo 4.
Ook om 19.30 uur zijn de 2e klas ouders uitgenodigd voor een bijeenkomst per klas bij de
eigen mentor. Hieronder staat de lokaalindeling:
• V2a: hr. Coene Wouters, lokaal B121 ( c.wouters@bonhoeffer.nl )
• V2b: hr. Edwin Butter, lokaal B015 ( e.butter@bonhoeffer.nl )
• V2c: mw. Alice Hannink, lokaal B011 ( a.hannink@bonhoeffer.nl )
• V2d: hr. Tom Schipper, lokaal B113 ( t.schipper@bonhoeffer.nl )
Van 20.15 – 20.30 uur is er een korte wisselpauze.
Om 20.30 uur is er in de aula voor 2e klas ouders een algemene introductie van het
schooljaar. We nemen kort de belangrijkste zaken van dit schooljaar door.
Ook om 20.30 uur zijn de 3e klas ouders uitgenodigd voor een bijeenkomst per klas bij de
eigen mentor. Hieronder staat de lokaalindeling:
•
•
•

V3a: mw. Marjolijn Fennema, lokaal B108 ( m.fennema@bonhoeffer.nl )
V3b: mw. Marijke Lute, lokaal B106 ( m.lute@bonhoeffer.nl)
V3c: mw. Marjolijn Jansen, lokaal B010 ( m.jansen@bonhoeffer.nl )

Tijdens de algemene presentaties zal er ook een korte voorlichting over de Ouderraad
worden gehouden. De avond zal om circa 21.30 uur eindigen.
We gaan er van uit dat u in principe van plan bent deze avond bij te wonen. Mocht u
verhinderd zijn, wilt u dit dan via de mail aan de mentor van uw kind meedelen. Bij voorbaat
dank!
Met vriendelijke groet,
mede namens de mentoren,
Klaas Sabel,
afdelingsleider vwo 2-3

