Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
uit havo 4 en atheneum 4 die zich hebben
ingeschreven voor deelname aan de uitwisseling
en alle leerlingen uit atheneum 5

Buñuellaan 4, 1325 PL Almere
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Ons kenmerk: Dns/cs/1718.022
Datum: 20 september 2017
Onderwerp: uitnodiging ouderavond 3 oktober
Inlichtingen bij: 036-523 81 08

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Middels deze brief nodigen wij u, mede namens de mentoren, van harte uit voor de ouderavond op
dinsdag 3 oktober a.s. op Park Lyceum.
De avond bestaat uit twee delen. Het eerste deel is bedoeld voor ouders én leerlingen H4, A4 en A5
die deelnemen aan de internationale uitwisseling; het tweede deel alleen voor ouders van alle
leerlingen in A5. Houdt u daar rekening mee bij uw vervoerskeuze.
Deel 1, van 19.00 uur tot uiterlijk 20.00 uur: Uitwisseling
Informatiebijeenkomsten, alleen voor de leerlingen die deelnemen aan uitwisseling én hun ouders
naar Rusland, Spanje en China. Een lokaalindeling zal bij de ingang worden aangeplakt.
Deel 2, van 20.00 uur tot circa 21.00 uur
Voor atheneum 5:
Een bijeenkomst met de mentoren in hun lokaal. Deze staan op de avond aangeplakt.
Hierbij gaat het om een (hernieuwde) kennismaking met de mentor, waarbij ook een aantal
belangrijke zaken die in het vijfde leerjaar een rol spelen kort aan de orde zullen komen. Het gaat dan
over het belang van het voorexamenjaar en de wijze waarop u uw kind kunt ondersteunen bij
effectief studeren. Aan het einde van de avond is er eventueel gelegenheid om de mentor
persoonlijk te spreken.
Algemene informatie
Wilt u per mail aan de mentor van uw zoon of dochter laten of u op de avond aanwezig zult zijn, en
zo ja, met hoeveel personen? (Zie het schema onderaan de brief) Alvast dank daarvoor!
Voor deze avond is de ingang aan de zijde van de parkeerplaats voor u geopend. Wij verzoeken u
vriendelijk om, indien mogelijk, niet met de auto te komen. Dit in verband met gebrek aan passende

parkeergelegenheid. Kort voor 19.00 uur en/of kort voor 20.00 uur kunt u een kopje koffie of thee
pakken. Dat zal voor u klaarstaan bij de ingang aan de zijde van de parkeerplaats.
Tot slot: neemt u deze brief mee naar de ouderavond? We hopen u allen op 3 oktober te ontmoeten.
Met vriendelijke groet, ook namens de mentoren,

Drs. S.J. (Stefen) Duzijn,
Afdelingsleider Park Lyceum
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