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Beste ouders/verzorgers van leerjaar 4, 
 
Op woensdag 8 september van 20:00 tot 21.00 uur is er zoals eerder aangekondigd een informatieavond op 
school. Het doel van de avond is om informatie te krijgen over de school, Ardennekamp en om kennis te 
maken met de mentor van je kind. Elly en ik zijn deze avond uiteraard ook aanwezig.  

Wij vinden de ouderavonden van wezenlijk belang voor ons onderwijs, vanwege de interactie tussen 
mentoren en ouders en tussen ouders onderling. We zijn heel blij met ons ruime schoolgebouw en 
studielabs, die het mogelijk maken om de 1,5 meter afstand tussen aanwezigen te garanderen. Verder 
hebben we het plenaire gedeelte van de avond uit het programma gehaald.  
Daarnaast vragen we jullie om wegens de beperkingen i.v.m. corona met slechts één ouder/verzorger per 
leerling naar school te komen (de avond is niet bedoeld voor leerlingen). Uiteraard gaan we ervan uit dat 
alle ouders die naar school komen geen gezondheidsklachten hebben die op corona kunnen wijzen. 
  
De mentoren zullen na afloop de belangrijkste informatie van de ouderavond met alle ouders delen. We 
organiseren geen video calls, omdat we daarmee het interactieve aspect van de avond niet kunnen 
ondervangen. 
We zien ernaar uit jullie op school te begroeten! 
 
Indeling lesruimtes (studielabs e.d. zodat we voldoende afstand kunnen houden): 
klas 4A lab 02 
Klas 4B bibliotheek 
Klas 4C auditorium 
Klas 4D gymzaal 41 
Klas 4E, lab 34a 

Ook bij de ingang van de school kun je die avond lezen in welke ruimtes de verschillende mentoren jullie 
verwachten. 
Tip: vraag van tevoren nog even aan je kind in welke klas hij/zij zit! 
 
Let op: er is geen parkeergelegenheid bij de school, wij raden aan om met de fiets of het openbaar vervoer 
te komen. 
We hopen jullie volgende week te mogen begroeten! 
 
Met vriendelijke groet, 
Ook namens de mentoren van leerjaar 4, 
 
Hans 
 
Hans Schoonheim 
Teamleider leerjaar 3 en 4 
Hyperion Lyceum 
020-5797220 


