Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen van 5V

Haarlem, 1 september 2021
Kenmerk: 2122008osa
Geachte ouder(s), beste leerlingen,

1. Kennismakings- en informatieavond 5V
Omdat we het belangrijk vinden dat ouders en school een goed contact met elkaar hebben,
organiseren wij aan het begin van ieder schooljaar een kennismakings- en informatieavond waarop
ouders en mentoren elkaar kunnen spreken en wij als schoolorganisatie duidelijk kunnen maken wat
er in het komende schooljaar staat te gebeuren.
Het vijfde leerjaar is voor de leerlingen van het vwo een druk jaar, waarin er veel van ze wordt
gevraagd. In diverse vakken wordt toegewerkt naar het niveau dat nodig is om eindexamen te
kunnen gaan doen. Bovendien moet er in dit schooljaar serieus werk gemaakt worden van een
oriëntatie op een studie in het WO of HBO. Wat dit van alle betrokkenen vraagt aan inzet en
motivatie zullen we tijdens deze avond kort uitleggen.
In verband met de instroom van leerlingen vanuit 5 havo in 5 vwo (intern en extern) zijn de
mentoraatsgroepen in 5 vwo gewijzigd. Daarom is deze avond ook van belang om kennis te maken
met de eventuele nieuwe mentor van uw zoon of dochter.
Wij organiseren deze avond op komende woensdagavond 8 september. In verband met de
coronaomstandigheden zullen we de avond in twee tranches organiseren en vragen we u bovendien
om alleen – dus zonder uw zoon of dochter en met slechts één ouder per leerling – naar deze avond
te komen. We beginnen met een algemeen deel in de aula, gevolgd door een bijeenkomst met de
mentor.
De ouders van 5Va en 5Vb worden verwacht om 19.00 uur in aula.
De ouders van 5Vc, 5Vd en 5Ve worden verwacht om 20.15 uur in de aula.
Na deze algemene bijeenkomst van ongeveer een half uur is er gelegenheid tot (nadere)
kennismaking met en vragen stellen aan de mentor, als volgt:
5Va
5Vb
5Vc
5Vd
5Ve

gymzaal 511
gymzaal 516
gymzaal 511
gymzaal 516
aula

de heer R. Visser
de heer L. van Liempt
mevrouw R. Horstman
mevrouw M. Tourné
de heer B. Trompert

r.visser@coornhert.nl
l.vanliempt@coornhert.nl
r.horstman@coornhert.nl
m.tourne@coornhert.nl
b.trompert@coornhert.nl

Wij stellen uw aanwezigheid op deze avond zeer op prijs. In verband met de coronaomstandigheden
vragen we u om alleen – dus zonder uw zoon of dochter en met slechts één ouder per leerling – naar
deze avond te komen. Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, wilt u dit dan s.v.p. laten weten door een
mail te sturen aan de mentor via bovenstaand mailadres?

2. Excursie 5V naar Poldersport
Komende week organiseert het Coornhert voor enkele klassenlagen een werkweek, voor andere
klassenlagen, waaronder 5V, een kleinere excursie. We hebben op de eerste schooldag (afgelopen
woensdag) al aangekondigd dat wij met alle leerlingen van 5V naar Poldersport willen gaan in De
Kwakel. Inmiddels hebben we dit definitief kunnen organiseren en kunnen vastleggen, op dinsdag 7
september aanstaande. Alle leerlingen worden bij Poldersport verwacht om 13.30 uur. Zij krijgen
daar een uitdagend sportief programma aangeboden dat duurt tot 17.00 uur. Vanuit de school zijn
de mentoren hierbij aanwezig. We hebben geen bussen geregeld en vertrouwen erop dat de
leerlingen ofwel op eigen gelegenheid ofwel met steun van enkele ouders de reis van school naar
Poldersport en terug naar huis kunnen maken. Het adres is: Boterdijk 91, 1424 ND De Kwakel. Om de
leerlingen ruim de tijd te geven om ter plaatse te komen, hebben we besloten dat de lessen voor 5V vanaf
het 4e uur vervallen.
We hopen dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Mede namens de mentoren,
Elske van Galen, coördinator vwo
Germain Creyghton, conrector vwo

