Aan de ouders van de leerlingen van 1 en 2 vmbo onderbouw van het Montaigne Lyceum

Den Haag, september 2020
Betreft: informatieavond 1 en 2 kader/mavo

Geachte heer/mevrouw,
Op het Montaigne Lyceum vinden wij persoonlijk contact met ouders erg belangrijk. Aan
het begin van het schooljaar organiseren wij diverse informatieavonden voor de ouders
van onze leerlingen.
Voor klas 1 en 2 kader en mavo staat deze avond gepland op woensdag 16 september
aanstaande.
Tijdens de informatieavond kunt u kennismaken met de (nieuwe) mentor van uw zoon of
dochter. Zij besteden tijdens deze bijeenkomst onder andere aandacht aan ons
onderwijssysteem en de begeleiding van de leerlingen. U wordt ruimschoots in de
gelegenheid gesteld om vragen te stellen.
Vanwege de coronabeperkingen start de avond niet centraal in de aula.
Voor een goede doorloop is het belangrijk dat u weet in welke klas uw kind zit.
Alleen de ouders/verzorgers zijn voor deze avond uitgenodigd.
Zie het onderstaande schema voor de starttijd en indeling:
• 1k
start om 19.00 uur in domein 0.5 op de begane grond
•

1 Ma

start om 19.00 uur

in domein 0.2 op de begane grond

•

1 Mb

start om 19.00 uur

in domein 0.3 op de begane grond

•

2k

start om 19.30 uur

in domein 1.2 op de 1e etage

•

2 Ma start om 19.30 uur

in domein 1.4 op de 1e etage

•

2 Mb start om 19.30 uur

in domein 1.6 op de 1e etage

De bijeenkomsten vinden plaats in het domein, waarvan u aan het einde van deze brief
nogmaals de indeling vindt.

Voor deze avond vragen wij u vanwege de coronabeperkingen de volgende afspraken in
acht te nemen:
• Per leerling maximaal 1 ouder/verzorger.
• Bij binnenkomst staan er flesjes met desinfecterende gel klaar. Het verzoek is om
deze voor uw handen te gebruiken.
• 1,5 halve meter afstand te bewaren.
• U komt via de hoofdingang naar binnen en neemt het trappenhuis in het midden
van de gang via de begane grond naar de 1e etage te gaan.
Als de bijeenkomst is afgelopen neemt u het (glazen) trappenhuis aan de kant van
de gymzaal (zijkant school) naar beneden. Op de begane grond in dit trappenhuis
kunt u dan vervolgens naar buiten.
Tevens verzoeken wij u alvast de volgende datum in uw agenda te noteren:
• Dinsdag 15 september: Prinsjesdag, leerlingen zijn na het 3e uur vrij
Voor alle andere activiteiten en data verwijzen wij u graag naar de jaaragenda, te downloaden van onze site www.montaignelyceum.nl.

Wij hopen u op deze informatieavond te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,
Maurice van der Made,
afdelingsleider vmbo
m.vandermade@montaignelyceum.nl

Indeling domeinen:
Start 19.00uur
1ka:
0.5
(begane grond)
1ma: 02
(begane grond)
1mb: 0.3
(begane grond)

Start 19.30uur
2k:
1.2
(1e etage))
2ma: 1.4
(1e etage)
2mb: 1.6
((1e etage)

