Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van klas 1 basis, kader en theorie

Datum : 07-09-2021
Ref
: UV21-26/WIE/LB
Betreft : uitnodiging ouderavond leerjaar 1

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de klassikale ouderavond op donderdag 16 september a.s.
op Pax vmbo te Druten.
Omdat we wegens COVID-19 alle bezoekers de ruimte willen geven, willen wij u vragen om per
leerling 1 ouder te laten komen. Deze bijeenkomst is bovendien alleen voor ouders. Tevens
verzoeken we u om bij binnenkomst uw mondkapje op te zetten en uw handen te ontsmetten en
rechtstreeks naar de ruimte te gaan waar u wordt verwacht. Wanneer u zit kan het mondkapje af.
Wanneer en in welke ruimte wordt u verwacht.
1 basis en 1 kader van 19:00 tot 20:00 uur
B1A Personeelskamer
K1A Aula
K1B Leerplein E-vleugel
1 theorie van 20:30 tot 21:30 uur
T1A Aula
T1B Leerplein E-vleugel
Naast de kennismaking met de mentor krijgt u informatie over het lespakket Frisse Start. Onze school
heeft ervoor gekozen om alle brugklassers te laten werken met het lespakket Frisse Start, over niet
roken, drinken en blowen. Ouders zijn heel belangrijk voor de keuzes die kinderen maken in het wel
of niet gaan drinken, roken of blowen. Tijdens de avond krijgt u van de mentor een filmpje te zien
van IrisZorg met de belangrijkste tips om daar als ouders succesvol invloed op te hebben.
Tevens wordt u uitgenodigd voor een online ouderavond met een preventiewerker van IrisZorg om
met elkaar in gesprek te gaan over opvoedsituaties rondom middelengebruik. U krijgt dan ook kort
uitleg over het lespakket dat uw kind gaat krijgen. We zorgen dat u als ouder weet waar u terecht
kunt voor meer informatie en ondersteuning.
Wij hopen u allen te mogen begroeten op donderdag 16 september.
Met vriendelijke groet,
Mede namens de mentoren,
Rob van de Wiel
Afdelingsleider Pax vmbo leerjaar 1 en 2

