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Aan de ouders en verzorgers van onze brugklassers 
 
 
Doetinchem, 25 augustus 2022 
 
Betreft: uitnodiging ouderavond klas 1 
 
 
Geachte ouders en verzorgers, 
 
Wat was het fijn om uw kind afgelopen dinsdag te mogen ontvangen in onze school. Voor uw zoon 
of dochter zijn het deze week de eerste stappen in hun schoolcarrière in het voortgezet onderwijs. 
Dit betekent nieuwe klasgenoten, ander onderwijs, nieuwe docenten en een nieuw gebouw. Een 
hele boeiende, maar voor veel leerlingen ook een spannende start. Wellicht heeft u thuis aan de 
keukentafel al zijn of haar eerste ervaringen mogen horen. 
 
Tijdens deze eerste schooldagen leren de coaches uw kind al beter kennen en maken zij hen 
wegwijs in de school en ons onderwijs. Wij vinden het belangrijk om u als ouders ook te ontmoeten, 
kennis te laten maken met ons schoolgebouw en u mee te nemen in een aantal belangrijke 
aspecten van het onderwijs dat uw kind gaat volgen. Daarom organiseren wij volgende week een 
ouderavond, waarvoor wij u van harte uitnodigen. 
  
Datum:  dinsdag 30 augustus  voor M1a, H1a, V1a & M1b, H1c, V1b en H1e 

woensdag 31 augustus voor M1c, H1b, V1c, & M1d, H1d, V1d 
Tijd:  19.00 – 21.00 uur 
Locatie: Houtkamp College (Ruimzichtlaan) 
 
We verwachten een groot aantal ouders. Gezien de grootte van onze aula op de Ruimzichtlaan, 
vragen we u om per leerling één ouder af te vaardigen. Op deze manier kunnen we voor iedereen 
een plek organiseren. Omdat we met zo’n grote groep zullen zijn, vragen we u ook om thuis te 
blijven als u kampt met verkoudheidsklachten of andere klachten passend bij corona.   
 
Hoe ziet de avond eruit? De avond bestaat uit twee gedeeltes: 

- In de aula: 
o Welkom door afdelingsleiders  
o Informatie over een aantal pijlers van ons onderwijs (werken met leerdoelen, 

Magister/Zermelo, Maatwerktijd) 
- Bij de coaches: 

o Kennismaken met de beide coaches 
o Ervaringen eerste schooldagen 
o Praktische informatie 
o In gesprek met elkaar 

 
- De inloop is vanaf 18.50 uur; wij zorgen natuurlijk voor koffie en thee. 
- We raden aan met de fiets te komen. Komt u toch met de auto, dan kunt u parkeren aan de 

Ruimzichtlaan. Als deze parkeerplaats vol is, kunt u ook parkeren op het parkeerterrein van 
onze nieuwe locatie aan de Kruisbergseweg. (Vanaf daar is het wel een paar minuutjes 
lopen naar de Ruimzichtlaan!) 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Dinsdag 30 augustus 

Klas M1a, H1a, V1a 19.00-20.00 uur: in de aula 

20.00-21.00 uur: bij de coaches in een lokaal 

Klas M1b, H1c, V1b en 
H1e 

19.00-20.00 uur: bij de coaches in een lokaal 

20.00-21.00 uur: in de aula 

 
Woensdag 31 augustus: 

Klas M1c, H1b, V1c 19.00-20.00 uur: in de aula 

20.00-21.00 uur: bij de coaches in een lokaal 

Klas M1d, H1d, V1d 19.00-20.00 uur: bij de coaches in een lokaal 

20.00-21.00 uur: in de aula  

 
Wij vertrouwen erop dat we met deze opzet er samen met u een mooie avond van kunnen maken. 
Graag tot volgende week! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Carl Geessink  
Fleur van Pijkeren 
afdelingsleiders klas 1 


