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Aan de ouders(s)/verzorger(s)
van de leerlingen van leerjaar 3
die zijn ingestroomd vanuit ’t Antoon

Datum
Ons kenmerk
Onderwerp

: 7 september 2020
: MRN
: Informatieavond leerjaar 3

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij nodigen wij u en uw kind uit voor de informatieavond leerjaar 3 op
dinsdag 15 september 2020 in de aula van onze school. Deze informatieavond duurt van
19.00 uur tot 21.00 uur. Wij ontvangen u graag tussen 18.45 uur en 19.00 uur.
De informatieavond is in twee delen geslitst. Voor het eerste gedeelte, van 19.00 uur tot
20.30 uur, zijn alle ouders en leerlingen van leerjaar 3 uitgenodigd.
Tijdens het eerste gedeelte van deze avond:
- krijgt u informatie over het examenprogramma van leerjaar 3 en leerjaar 4;
- vertellen wij u over de activiteiten in leerjaar 3 met betrekking tot beroepskeuze
en vervolgopleiding;
- maakt u kennis met de mentor van uw zoon of dochter;
- krijgt u informatie over de gang van zaken op school;
- kunt u met eventuele vragen terecht bij de mentor of de schoolleiding.
Voor het tweede gedeelte, van 20.30 uur tot 21.00 uur, zijn alleen de leerlingen
uitgenodigd die dit schooljaar zijn ingestroomd vanuit ’t Antoon, en natuurlijk hun ouders.
Tijdens dit gedeelte bespreken we een aantal zaken waarvan wij denken dat ze de kans
dat uw kind succesvol wordt bij Olympia zullen vergroten.
Gezien het belang van deze informatie verzoek ik u en uw kind dringend om aanwezig te
zijn bij deze informatieavond.
Vanwege de coronamaatregelen kan er per leerling slechts 1 ouder of verzorger de
informatiebijeenkomst bijwonen.
Vanzelfsprekend houden wij ons ook tijdens deze avond aan de hygiëneregels en de
1,5 meter afstand.
Met vriendelijke groet,

F. van der Meeren
Afdelingsleider bovenbouw

