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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 1m1, 1m2, 1mh1, 1mh2, 1mh3 

 

 

Zwolle, 25 augustus 2021 

Kenmerk: 2021/019/hei 

Betreft: Kennismakingsavond klas 1m en 1mh 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Op woensdag 1 september is er om 19.00 uur voor de ouders/verzorgers van leerlingen uit de klassen 

1m1, 1m2, 1mh1, 1mh2, 1mh3 een avond om kennis te maken met de mentor.  

I.v.m. de coronarichtlijnen zijn wij genoodzaakt om de avond anders dan gebruikelijk te organiseren.  

Wij vragen u om het onderstaande goed door te nemen. 

 
- Van elke leerling is één ouder/verzorger welkom. Dit om de hoeveelheid personen per ruimte te 

beperken. 
- We vragen u om bij binnenkomst een mondkapje te dragen, aangezien dat op de middelbare 

scholen nog steeds verplicht is. Als u in het lokaal plaats heeft genomen, mag het mondkapje af. 
- De ruimtes zijn zo ingericht dat u anderhalve meter afstand kunt en moet houden. 
- Mocht u klachten hebben, dan verzoeken wij u om niet te komen. 
- U kunt onze school betreden via de B-ingang.  

Klas 1m1 gaat naar lokaal B10 

  Klas 1m2 gaat naar lokaal B11 

Klas 1mh1 gaat naar aula A 

Klas 1mh2 gaat naar aula B 

 Klas 1mh3 gaat naar het technasiumlokaal (lokaal B02/B03). 

 

Tijdens deze avond vertelt de mentor u wat de school van de leerling verwacht, maar ook wat u van de 

school mag verwachten. Daarnaast komt een aantal praktische zaken aan de orde die voor u prettig zijn 

om te weten. En natuurlijk is er dan ook gelegenheid om vragen te stellen aan de mentor. De avond zal 

ongeveer een uur duren. 

 

Het contact tussen school en thuis vinden wij van het grootste belang, wij stellen uw aanwezigheid dan 

ook zeer op prijs. Mocht u, vanwege corona of andere redenen, niet in de gelegenheid zijn om naar 

school te komen, dan zal de mentor u de informatie per mail toesturen en is telefonisch contact 

mogelijk. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marijn Meulenbeld  

Arne ter Heide 

Studieleiders m/mh onderbouw 


