
 

 
 
Zwolle,  2 september 2019 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de brugklassers, 
 
We vinden het fijn om aan het begin van het schooljaar nader met elkaar kennis te maken door middel van een 
ouderavond. We willen u daarbij de gelegenheid geven antwoorden te krijgen op uw vragen en kennis te maken 
met andere ouders en de tutor. Daarom willen we u van harte uitnodigen om de ouderavond op  
woensdag 11 september a.s. bij te wonen in ons gebouw aan de Zoom 37 te Zwolle. 
 
Voor de pauze kunt u een inleiding verwachten over de dagelijkse gang van zaken op onze school. Na de pauze 
zal de tutor in klassenverband inhoudelijk ingaan op het tutoraat. U heeft dan tevens de mogelijkheid om zelf 
vragen te stellen. Er zal deze avond ook gevraagd worden of u plaats wilt nemen in de klankbordgroep. Daarnaast 
zoeken wij nog ouders die als vrijwilliger mee willen helpen in de mediatheek of mee willen gaan met één van 
de excursies. 
 
Heeft u onderwerpen die u graag op deze avond aan de orde wilt stellen, dan kunt u dit op onderstaande 
antwoordstrook aangeven. 
 
Wij stellen het bijzonder op prijs als u deze avond aanwezig bent. 
 

Vanaf 19.45 uur  ontvangst met koffie en thee 
20.00 uur  Inleiding door de conrector klas 1 en 2, mw. B. Broekman 
20.30 uur  Pauze 
20.45 uur  Kennismaking met de tutor in klassenverband 
  Klas 1A – dhr. P. Jansen  Klas 1C - mw. M. Weustenenk 
  Klas 1B – dhr. A. Ballast  Klas 1D - mw.  E. Ten Dolle 
21.30 uur  Einde 
     
In verband met de voorbereiding verzoek ik u op bijgevoegd strookje kenbaar te maken of u aanwezig zult zijn. 
Wilt u uw zoon/dochter deze strook uiterlijk dinsdag 10 september a.s. bij de tutor laten inleveren?  Afgeven 
bij de claviger aan de Westerlaan mag ook. U kunt het strookje ook mailen naar bbroekman@celeanum.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
mw. B. Broekman 
conrector klas 1 en 2 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(uiterlijk dinsdag 10 september a.s. bij de tutor inleveren of afgeven bij de claviger Westerlaan) 
 
De ouder(s)/verzorger(s) van ___________________ uit klas 1A / 1B / 1C / 1D   
                                                                                              (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 

 Zullen niet aanwezig zijn op de ouderavond. 
 Zullen met ____ perso(o)n(en) aanwezig zijn op de ouderavond op woensdag 11 september. 
 Wil graag de volgende onderwerpen aan de orde stellen:  

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 


