
 
 

 
 
 
Aan de ouders/verzorgers van onze 3e jaars leerlingen. 
 
Betreft: informatieavond ouders klas 3 
Kenmerk: KJA/KJO 12-023 

Huissen, augustus 2012 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Uw kind zit inmiddels in het derde leerjaar en krijgt dit schooljaar cijfers die meetellen voor het 

diploma. Goed contact tussen ouder(s)/verzorger(s) en school is dan ook van groot belang. Wij nodigen 
u hierbij uit voor een informatieavond. Tijdens deze avond maakt u kennis met de nieuwe mentor. 

Naast de kennismaking worden er o.a. afspraken gemaakt over de begeleiding en krijgt u informatie 
over het examen. Deze informatieavond wordt gehouden op: 
 
   dinsdag 4 september a.s.  
 
Programma: 

 
19.40 - 19.45 uur  :  Koffie in de hal, direct naar het lokaal  
           De mentor ontvangt u in het lokaal (zie schema achterzijde) 
 
19.45 - +  21.00 uur: Kennismaking en informatie van de mentor. 
            Indien uw kind al in het bezit is van het examendossier en  
                                  examenreglement, deze s.v.p. meebrengen ! 

 
  

Deze avond is alleen bedoeld voor de ouder(s)/verzorger(s). In december nodigen wij u wel tezamen 
met uw kind uit om de rapportcijfers te bespreken.  
Wij vragen u zoveel mogelijk met de fiets te komen omdat er ook tegelijkertijd een ouderavond voor 
onze tweedejaars leerlingen plaatsvindt. Het wordt dus vrij druk in en om de school.  
 

Met vriendelijke groet,  
mede namens de mentoren van het 3e leerjaar, 

 
 
 
Mevrouw J.W. Klein Willink 
Directeur  OBC locatie Huissen 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Ondergetekende(n), ouder(s) / verzorger(s) van ……………………………………………….. klas……… 
 
komen wel / niet naar bovengenoemde informatieavond met ……….. persoon/personen. 
 

 
…………………………………………………………….. 
(handtekening) 
 
N.B.  Iedereen dient dit strookje uiterlijk vrijdag 31 augustus in te leveren bij de mentor 
(ook als u niet deelneemt).  

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

Klas  mentor lokaal 

B3S HMA 702 

B3M RHE 701 

K3S KNA 709 

K3T VRH 703 

B3A BOR 621 

B3B UHE 620 

K3A BLK 604 

K3B MEC 556 

B3C NCR 710 

B3D UDE 554 

G3A BKA 622 

K3C BDA 553 

K3D IER 555 
 


