
 

 
 
 
 
Aan de ouders/verzorgers van leerlingen in leerjaar 1 Pax havo/vwo 
 
 
 
 
Datum : 9 september 2021 
Betreft : Kennismaken met mentor 
Ref. : KEU/SG/U21-193      (8.3.02) 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Donderdag 16 september a.s. ontvangen wij u graag op de locatie Pax havo/vwo om (wederom) kennis 
te maken met de mentor van uw zoon/dochter.  
Naast kennismaken zal de mentor u informeren over de bijzonderheden van leerjaar 1 en over het 
programma Frisse Start.  
 
We zijn blij u weer fysiek op school te mogen ontvangen met de volgende beperkingen:  

 Per leerling kan één ouder/verzorger aanwezig zijn.  
 We betrachten 1,5 meter afstand.  
 Het gebruik van een mondkapje is verplicht bij het verplaatsen in het gebouw.  

Vanwege deze beperkingen heeft het programma 2 rondes. Zie a.u.b. hieronder welke ronde voor u van 
toepassing is.  
 
Programma ronde 1  
18.45 uur - inloop met koffie  
19.00 - 20.00 uur - mentorprogramma  
 
Programma ronde 2  
20.00 uur  - inloop met koffie  
20.15 - 21.15 uur - mentorprogramma  
 
Ronde 1 lokaal en verdeling 
V1A - mentor Martijn Vermeulen - aula 
H1A - mentor Hannah v.d. Stoep - lokaal  D1-08  
Deze ronde is voor de ouders/verzorgers van de leerlingen met achternaam A t/m K. 
H1B  - mentor Tess de Weerd - lokaal  D1-11 
Deze ronde is voor de ouders/verzorgers van de leerlingen met achternaam A t/m M. 
H1C - mentor Anne v.d. Ven - lokaal D2-06   
Deze ronde is voor de ouders/verzorgers van de leerlingen met achternaam A t/m J. 
  



Ronde 2 lokaal en verdeling  
V1B - mentor Marloe Vandevenne - aula  
H1A - mentor Hannah v.d. Stoep - lokaal  D1-08  
Deze ronde is voor de ouders/verzorgers van de leerlingen met achternaam M t/m Z.  
H1B - mentor Tess de Weerd - lokaal D1-11 
Deze ronde is voor de ouders/verzorgers van de leerlingen met achternaam P t/m Z. 
H1C -mentor Anne v.d. Ven - lokaal D2-06  
Deze ronde is voor ouders/verzorgers van de leerlingen met achternaam K t/m W. 
 
Bij binnenkomst kunt u direct richting het lokaal. Onderweg komt u dan langs de tafel met koffie en 
thee.   
 
Mede namens de mentoren, fraag tot volgende week!  
 
Vriendelijke groet, 
 
Suze Tomlow 
afdelingsleider Pax havo/vwo leerjaren 1 en 2  
 
 
 
 


