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Aan de ouders en verzorgers van onze derdeklassers  

Doetinchem, 2 september 2022  

Betreft: ouderavond klas 3  

Geachte ouders/verzorgers,  

Wat is het fijn om uw kind weer te mogen ontvangen in onze school! We zijn twee weken geleden in ons 
nieuwe gebouw gestart en de leerlingen en collega’s beginnen inmiddels aardig hun weg te vinden. Het is 
ruim, licht, maar het moet ook nog eigen worden. Wellicht heeft u thuis al over de eerste ervaringen in klas 3 
gehoord.  

In de introductieweek hebben de leerlingen kennis gemaakt met hun coach en hun klasgenoten. Voor een 
heel aantal leerlingen was het even spannend: een volledig nieuw samengestelde klas. Nu vinden we het 
belangrijk om ook u, als ouders/verzorgers te ontvangen in ons nieuwe gebouw. Daarom organiseren we 
een ouderavond waarvoor wij u van harte uitnodigen.   

Datum:  Maandag 12 september havo 3 en vwo 3 
Dinsdag 13 september mavo 3  

Tijd:  19:00 uur – 21:00 uur (inloop vanaf 18:45 uur met koffie en thee) 

Locatie:  Houtkamp College, Kruisbergseweg 4  

We hopen dat we een groot aantal ouders mogen verwelkomen deze avond. In verband met de 
voorbereidingen, is het prettig als u via deze link opgave kunt doen van uw aanwezigheid.   

Hoe ziet de avond eruit?  

Start in de aula  
• Welkom door afdelingsleider 
• Informatie over een aantal algemene klas3-gerelateerde onderwerpen 

Bij de coaches in een lokaal  
• (Hernieuwde) kennismaking met de coach 
• Ervaringen eerste schoolweken 
• Praktische informatie 
• Specifieke informatie over het programma in klas 3 

Afsluiting in de hal  
• Informele afsluiting met een drankje en een hapje 

U bent van harte welkom om met de fiets te komen. Rondom het gebouw is daarnaast voldoende 
parkeergelegenheid om uw auto kwijt te kunnen.   

We vertrouwen erop dat we er met elkaar een goede ouderavond van kunnen maken.  

Met vriendelijke groet,  
mede namens alle coaches,  

Bart Ebben, afdelingsleider klas 3 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2Fc8B0GKgd3i&data=05%7C01%7C%7Cdd57c71de47142cd7ef508da8ce4ffb3%7C5f9f26d7423346d18197bc37cff4bdff%7C0%7C0%7C637977212404487850%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=64vhCk%2Blmxk0DWfL8uGYlSRxjRBaU4pdT9IMgEk7uP0%3D&reserved=0

