Aan de ouders / verzorgers van leerlingen uit fase 3B

Betreft:

- informatieavond beroeps-opleidende cursussen
- informatieavond Pre-Entree-opleiding

’s-Hertogenbosch, 20 februari 2020

Geachte ouders / verzorgers,
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een informatieavond over de beroeps-opleidende cursussen,
waar jaarlijks een groot deel van onze fase 4 leerlingen aan deelnemen. De avond vindt plaats op
dinsdag 3 maart a.s. in de aula van onze school.
Daarna is er ook nog een informatieavond voor de leerlingen en hun ouders die geselecteerd zijn
voor de Pre-Entree-opleiding.
Uw zoon / dochter zit momenteel in fase 3B en krijgt volgend jaar de kans om aan één van de
cursussen deel te nemen. Om een verantwoorde en definitieve keuze te kunnen maken, is het van
het allergrootste belang dat u en uw zoon / dochter optimaal zijn geïnformeerd. Wij willen
benadrukken dat deze avond voor uw zoon / dochter maar ook voor u als ouder belangrijk is. Wij
rekenen er daarom op dat u met uw zoon / dochter op deze avond aanwezig bent.
Informatie beroeps-opleidende cursussen
18.45 - 19.00 uur:
19.00 - 19.45 uur:
19.45 - 19.50 uur:
19.50 - 20.00 uur:

ontvangst in de aula van onze school met koffie / thee
presentatie van het cursusaanbod door de heer L. van Kaathoven,
coördinator beroeps-opleidende cursussen.
afsluiting
koffiepauze voor de ouders en leerlingen die uitgenodigd zijn voor de
informatiebijeenkomst over de Pre-Entree-opleiding.

Informatie Pre-Entree-opleiding
20.00 - 20.45 uur:

Deze informatiebijeenkomst is alleen bestemd voor de leerlingen
(met hun ouders) die geselecteerd zijn voor de Pre-Entree-opleiding.
De betreffende leerlingen worden via een aparte brief nog
uitgenodigd. De voorlichting zal worden gegeven door
Juf F. Gremmen en Juf C. Doeleman.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien u graag op dinsdag 3 maart a.s.
Tot dan!
Met vriendelijke groet,

F. Gremmen en C. Doeleman, docenten Pre-Entree-opleiding
L. van Kaathoven en F. Gremmen, coördinatoren beroeps-opleidende cursussen

