Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van H3B en H3C
Maastricht, 18 januari 2018
Betreft: uitnodiging voorlichtingsavond

Geachte ouders/verzorgers,
Uw zoon/dochter is dit schooljaar leerling(e) van de derde klas havo. Zoals u inmiddels weet, krijgt
hij/zij in de bovenbouw te maken met de Tweede Fase. In de loop van dit schooljaar maakt uw
zoon/dochter, samen met u, een profielkeuze voor de bovenbouw. Met het vastleggen van deze
profielkeuze liggen voor een belangrijk deel ook de toekomstmogelijkheden vast.
In de wekelijkse mentor- en Haco-lessen gaat de mentor nader in op de Tweede Fase en begeleidt
uw kind bij de profielkeuze. Het lijkt ons van groot belang om een en ander nader mondeling toe te
lichten.
Daartoe wordt op maandag 29 januari voor de ouders een voorlichtingsavond belegd. Uw
zoon/dochter zal deze avond een presentatie houden.
Wij nodigen u, in het belang van uw kind, hier zeer dringend voor uit.
Inloop
: 18.45 uur
Aanvang van de avond : 19.00 uur
Geplande eindtijd
: 20.00 uur
Daar deze avond uit 2 onderdelen bestaat, zijn de klassen in tweeën gesplitst.
H3B :
19.00 – 19.30 Aula:
Ouder(s) : Khalid Baraho t/m Aimée Heusschen
19.00 – 19.30 lokaal N1
Ouder(s) Meis van Hoorn t/m Raeven Zink
19.30 – 20.00 Aula
Ouder(s) : Meis van Hoorn t/m Raeven Zink
19.30 – 20.00 lokaal N1
Ouder(s) : Khalid Baraho t/m Aimée Heusschen

H3C:

19.00 – 19.30 Aula:
Ouder(s) : Myrea Aarts t/m Sem Kostons
19.00 – 19.30 lokaal N2
Ouder(s) : Jim Kuijpers t/m Jill Westerhuis
19.30 – 20.00 Aula
Ouder(s) : Jim Kuijpers t/m Jill Westerhuis
19.30 –20.00 lokaal N2
Ouder(s) : Myrea Aarts t/m Sem Kostons.

Wij hopen u maandag 29 januari te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Mede namens de mentoren Dhr. H. Janssen (H3B) en Dhr. L. Buise (H3C),
Dhr. M. Husson, decaan
Dhr. F. Paulissen, coördinator onderbouw Havo

