Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de brugklasleerlingen

Vinkeveen, 22 augustus 2017

Betreft: de introductiedagen; ons kenmerk 20170822-316
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Vandaag zijn de oriëntatiedagen begonnen. De leerlingen leren niet alleen het gebouw
goed kennen, maar ook hun medeleerlingen, de docenten en het andere personeel. Ook
leren ze op een ongedwongen manier hoe de gang van zaken op een middelbare school
is.
Wij gaan ervan uit dat ze zich aan het eind van de week een beetje thuis voelen op
school, zodat zij vol vertrouwen hun eerste lesdag op vrijdag aanstaande tegemoet
kunnen zien.
De mentor/coach is de vertrouwenspersoon en belangrijkste begeleider van de klas.
De mentoren/coaches zijn:
o VB1A:
Jacqueline Bots, Btj@hetvlc.nl en Roos de Lang, Lan@hetvlc.nl
o VB1B:
Rienke Dijkstra, Dyk@hetvlc.nl en Moustapha Kadi, Kad@hetvlc.nl
o VB1C:
Carmen Hoogenboom, Hom@hetvlc.nl
Als u contact wenst met de mentor/coach of de teamleider, dan kunt u hem of haar
mailen of even bellen met de school. Zij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u
opnemen.
Vandaag, dinsdag 22 augustus, hebben de leerlingen o.a. elkaars namen leren
kennen, een puzzeltocht door de school gemaakt, gezamenlijk een lunch voorbereid en
deze met elkaar genuttigd.
Morgen, woensdag 23 augustus vindt de verdere kennismaking met school en
docenten plaats. Er zal het één en ander worden uitgelegd over het gebruik van de
agenda, de lichtkrant en nog meer van deze “schoolse” zaken. ’s Ochtends gaan de
mentoren weer flink aan de slag met uw zoon of dochter!
Ook zal er een dansdag zijn waarbij ouders en familie van de leerlingen om 13.30 uur
van harte welkom zijn in de aula om de dansvoorstelling te zien.
Donderdag 24 augustus gaan we op excursie naar het Volkenkundig museum en het
strand van Noordwijk. U heeft hierover reeds een brief ontvangen waarin de nodige
informatie staat. Wij zullen rond 16.00 uur terug zijn bij school.
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Tot op heden hebben wij nog geen reactie gehad van ouders uit klas VB1A die ons willen
assisteren bij de excursie. Mocht het u leuk lijken om deze dag met ons mee te maken
dan kunt u een mail sturen naar Btj@hetvlc.nl of Lan@hetvlc.nl . Er is plek voor 2 ouders
per klas.
Dinsdagavond 5 september wordt er een kennismakingsavond georganiseerd voor de
ouders van de brugklasleerlingen. Tijdens deze avond is er een algemene start in de
aula. Daarna krijgt u gelegenheid kennis te maken met de mentor/coaches van uw
zoon/dochter. De mentor/coach zal u deze avond informatie geven over de school en wat
u en uw zoon/dochter zoal te wachten staat dit schooljaar.
Zijn er bijzondere omstandigheden waarvan u denkt dat ze van invloed kunnen zijn op
het welbevinden en/of de leerprestaties van uw zoon of dochter, dan zijn wij graag bereid
om in een gesprek samen met u naar een oplossing te zoeken.
Wilt u op korte termijn een gesprek, laat u dat dan even weten.
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
ook namens de klassenmentoren en coaches,

Marga Hoohenkerk, hhk@hetvlc.nl
teamleider

Ouderavond 5 september 2017 – 19.30 uur!
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