
 

Uitnodiging Ouderavond klas 1A, 1B en 1C 
 
Zwolle, 1 september 2020 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de brugklassers van klas 1a, 1b en 1c, 
 
Graag nodigen we u uit voor de ouderavond van de leerlingen van klas 1 op woensdag 9 september, Zoom 37. 
Deze avond zal voornamelijk in het teken staan van kennismaking: met de school en de tutor, met de andere 
ouders. Daarnaast krijgt u informatie over het schooljaar, Magister en andere praktische zaken. 
 
Een ouderavond in tijden van Covid-19 is niet eenvoudig, maar omdat dit voor u de eerste keer op school is, 
hebben we besloten om toch voor de ouders/verzorgers van klas 1 een ouderavond op school te organiseren. 
Uiteraard met alle geldende voorzorgsmaatregelen, zoals die voorgeschreven zijn door het RIVM. 
 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn de ouderavond bij te wonen en hebt u wel vragen,  dan kunt u altijd contact 
opnemen met ondergetekenden of met de tutor van uw kind. De tutor is voor u en uw kind het eerste 
aanspreekpunt binnen school. 
 
De avond start met een korte inleiding door de conrector, mw. J. van Elsas-van Rhee en de brugklascoördinator, 
mw. T. Kruizinga. Vervolgens zal de tutor in klassenverband inhoudelijk ingaan op het tutoraat en de klas van uw 
kind. U kunt dan ook vragen stellen. Wilt u inhoudelijk langer doorpraten, omdat u bijvoorbeeld zorgen hebt 
omtrent uw kind, dan kunt u die avond beter een afspraak maken om met de tutor op een later moment hierover 
door te praten. 
 

Programma 
Vanaf 19.30 uur  Inloop met koffie/thee in het atrium 
 
19:45 uur  Inleiding door de conrector klas 1 mw. J. van Elsas-van Rhee en  

de coördinator klas 1 mw. T. Kruizinga 
 
20.00 uur  Kennismaking met de tutor in klassenverband 
  Klas 1A - mw. M. Weustenenk, mweustenenk@celeanum.nl  - in het Atrium (aula) 
  Klas 1B - mw. S. Arink, sarink@celeanum.nl    - in de gymzaal 
  Klas 1C – dhr. A. Ballast, aballast@celeanum.nl   - in de lokalen 22/23 
 
20.30 uur  Einde deel klas 1a, 1b en 1c.  
     
In verband met de voorbereiding en de Coronaregels verzoeken wij u via onderstaande link kenbaar te maken of 
u aanwezig zult zijn. Vanwege de richtlijnen van het RIVM verzoeken wij u om met één ouder per leerling te 
komen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
mw. J. van Elsas-van Rhee 
conrector klas 1 
 
mw. T. Kruizinga 
coördinator klas 1 
 
 
Link voor aanmelding:  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KiYgV9CSYUaEKFRI-
XZi8cTjViOJQthEnczdbm_UoEZUOExUT0NSRVE5SzIwTTY0TDZWUklNRzdMUy4u  
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