Beste ouders / verzorgers van de leerlingen van leerjaar 1 en 2 en 3H,

Op dinsdag avond 1 september hebben wij een ouderavond gepland. In verband met de huidige
ontwikkelingen op het gebied van Corona hebben wij besloten dat deze niet door zal gaan. Omdat wij
het als school wel heel belangrijk vinden dat wij met elkaar kennismaken, doen wij dit in een
aangepaste vorm.
Op dinsdag 1 september ontvangt u via de mentor van uw zoon / dochter een mail met een
PowerPoint presentatie. Deze zou tijdens de ouderavond met u worden doorgenomen. Hierin staat
de meeste informatie die u nodig heeft om ons als mentor en als school beter te leren kennen.
Wanneer u dinsdagavond deze mail NIET heeft ontvangen van de mentor, verzoeken wij u vriendelijk
doch dringend voor vrijdag een mail te sturen naar de mentor van uw zoon / dochter. U ontvangt
namelijk in de week van 7 september een uitnodiging via datumprikker voor een persoonlijk
kennismakingsgesprek (soms komt deze in uw SPAM box terecht). U kunt dan zelf uw keuze maken
voor dag, datum en tijdstip voor het gesprek.
De email adressen van de mentoren zijn als volgt:
1A

mevr. Anita Ijzer

a.ijzer@deapollo.nl

1B

dhr. Klaas Meinema

k.meinema@deapollo.nl

1H1

mevr. Yvette Kooi

y.kooi@deapollo.nl

1H2

dhr. Thijs Witt

t.witt@deapollo.nl

2A

mevr. Gaby Voorn-Peeters

g.peeters@deapollo.nl

2B

dhr. Chris Wakker

c.wakker@deapollo.nl

2H1

mevr. Gaby Voorn-Peeters

g.peeters@deapollo.nl

2H2

dhr. Floris Offerman

f.offerman@deapollo.nl

3H

mevr. Fariël Hidajattoellah

f.hidajattoellah@deapollo.nl

Tijdens het kennismakingsgesprek zullen wij nader kennismaken, eventuele vragen beantwoorden
die u heeft naar aanleiding van de PowerPoint en zullen wij het Ontwikkelings Perspectief Plan (OPP)
ondertekenen waarin de doelen voor het komende jaar staan genoteerd. Het gesprek duurt
ongeveer 30 minuten.
Wij hopen u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gesteld. Indien u nog vragen heeft kunt u
zich wenden tot de mentor van uw zoon of dochter.

Met vriendelijke groet,
Leerjaar coördinatoren onderbouw
Mevr. G. Voorn-Peeters
Mevr. Y. Kooi

