
 

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in mavo 4 

 

 
 
ons kenmerk    onderwerp   bijlage(n)  

jal/ak/20-21.020   Uitnodiging informatieavond 
  
Ter Apel,     behandeld door   afdeling 

28 augustus 2020   A. Kolker   vmbo    
 
 
 
Geachte ouder/verzorger, 
 
Het schooljaar is weer gestart. Uw zoon of dochter is begonnen met zijn of haar schooljaar in klas 4 
van de mavo. Wij willen u graag informeren over de gang van zaken binnen dit schooljaar en wellicht 
zijn er van uw kant vragen en/of opmerkingen. Verder wordt u in de gelegenheid gesteld kennis te 
maken met de mentor van uw zoon/dochter. 
 
Ik nodig u van harte uit voor de informatieavond die gepland is op woensdag 9 september a.s.  
 
In verband met de coronamaatregelen kan er van elke leerling slechts één ouder/verzorger 
aanwezig zijn. Ook zal er geen gezamenlijke start zijn maar wordt per klas de informatie door 
de mentor gegeven in een apart lokaal. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 
 
Hieronder kunt u zien hoe laat u wordt verwacht. 
19.20 uur: klas M4a – mentorleerlingen van mevr. M. Kok 
19.30 uur: klas M4b – mentorleerlingen van mevr. M. Jonker 
19.40 uur: klas M4a/b – mentorleerlingen van mevr. M. Hulsman 
 
Zou u zo vriendelijk willen zijn u op te geven via onderstaande link? Zo kunnen we het aantal 
gasten monitoren en zo nodig uitwijken naar een groter lokaal. Aanmelden is mogelijk t/m 
zondag 6 september a.s. 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UvNTEZ1Yn0-
Rt__ZxUQj9GBbPV_QF6hOmHj8knyfWPNUM0JMRTZZTzhSRzZUTTA0R1ZIMlBPVzJNRy4u 
 
U wordt verzocht uw auto te parkeren op het Dr. Mansholtpark en als u met de fiets komt 
deze te parkeren in de fietsenstalling aan de achterzijde van de school. De ingang aan de Oude 
Weg is niet langer in gebruik en daar zijn geen parkeermogelijkheden meer. 
 
Wij hopen u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben en ontmoeten u graag op woensdag  
9 september a.s. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Mevr. V. Jalvingh 
Teamleider VMBO 
v.jalving@rsgterapel.nl 
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