
 

 

Aan de ouders van leerlingen in leerjaar 4 kader en mavo 
van het Varendonck College in Someren 
 

Someren, 3 september 2020 
Onderwerp: informatieavond donderdag 10 september 2020 leerjaar 4 

         kader en mavo 
 

Beste ouders, 

Wij hopen dat jullie kinderen de afgelopen dagen een goede start van het schooljaar hebben 
gemaakt! Wij hebben er in ieder geval erg van genoten. Natuurlijk willen de mentoren ook graag 
kennis maken met jullie. 

In verband met de RIVM-richtlijnen hebben wij de opzet van onze informatieavonden enigszins 
moeten aanpassen. Zo hebben niet alle klassen dezelfde starttijd op de avond. Op deze manier 
kunnen wij de 1,5 meter afstand garanderen en zijn er geen grote groepen tegelijkertijd in één 
ruimte. Er is hierdoor geen algemene ontvangst en het programma start direct bij de mentor in de 
aula van Kanaalstraat 14 te Someren. 

In het algemeen geldt dat voor de brugklassen per leerling 2 ouders mogen komen, omdat het de 
eerste officiële kennismaking met de school is. Voor de klassen 2 tot en met 4 kunnen wij helaas 
maar 1 ouder per kind ontvangen vanwege ruimtegebrek. Wij ontvangen jullie graag op 
onderstaande tijden voor de kennismaking. Kijk hiervoor goed in Magister in welke klas jullie kind zit. 

Tijd in de aula Klas Mentor 
17.30-18.00 Ka4a Arno van de Paal 
18.15-18.45 Ka4b Peter de Graaff 
19.00-19.30 Mv4a Leon Désar 
19.45-20.15 Mv4b Hans Van Bussel 
20.30-21.00 Mv4c Gerard de Vrij 

 

Wellicht overbodig, maar bij klachten geldt, blijf thuis! Bovendien vragen wij jullie op de avond zelf 
de 1,5 meter afstand goed in acht te houden, richting elkaar en onze medewerkers. Op deze manier 
blijven wij allemaal gezond! Mochten jullie niet in staat zijn de informatieavond bij te wonen, dan 
stellen wij het op prijs wanneer jullie dit even via de mentor of de telefoniste laten weten. 

De PowerPoints die gebruikt worden bij de presentaties zullen na afloop door de mentor digitaal aan 
de ouders worden verstuurd. 

Met vriendelijke groeten, 
 

Anne Voorn 
Manager onderwijs Bovenbouw Kader/Mavo 

 


