
 

 
 
 
 
 
 
 
Betreft: ouderavond brugklassen 3 september 2019 
 
 
 
Amsterdam, 2 september 2019 

 
 
 
 
Beste ouders, 
 
De kop is eraf! We zagen veel blije, nieuwe gezichtjes in de wandelgangen, op het sportveld én in de lessen. 
Hopelijk heeft uw kind een fijne start gehad vorige week en gaat hij of zij vol vertrouwen en met veel 
enthousiasme het schooljaar tegemoet. 
 
Morgenavond 3 september vindt –zoals al eerder aangekondigd- de eerste ouderavond plaats voor de ouders 
en verzorgers van alle eersteklassers. We zullen u die avond in de hal ontvangen en kijken uit naar uw komst.  
 
Tijdens de ouderavond leert u de mentor en de schoolleiding kennen en krijgt u allerhande informatie over 
schoolse zaken. Na het informatieve deel en de kennismaking is er aansluitend een interactief theaterstuk 
over Cyberpesten. Wij vinden deze workshop dermate belangrijk dat we deze direct bij onze eerste 
kennismakingsavond aanbieden.  
 
Het programma: 
19.00 uur  Inloop met koffie en thee 
19.30 uur Kennismaking met de mentor in de lokalen (zie schema hieronder) 
20.30 uur  Koffie of thee en wisseling van ruimte 
20.45 uur  Kennismaking met de rector Jan-Willem Dienske, teamleider Reineke Hesselt van Dinter en 

leerjaarcoördinator Bianca Timman in de aula, korte introductie over de visie van de school. 
21.00 uur  Interactieve theatervoorstelling voor alle ouders over pesten, cyberpesten, het omgaan met 

drank- en drugsgebruik en homoseksualiteit & tolerantie. 
22.00 uur:  Einde van de avond 
 

klas 1A Guda Conijn Lokaal 15 

Klas 1B Eveline Vermeulen Lokaal 12 

Klas 1C Tes Schillemans en Lisette Cats Lokaal 13 

Klas 1D Karina Meeuwse Lokaal 37 

Klas 1E Touria Khamlichi Lokaal 24 

 
 
Met vriendelijke groet, 
Bianca Timman, leerjaarcoördinator 1HV en 2H & 
Reineke Hesselt van Dinter, teamleider onderbouw 
Gerrit van der Veen College 
 
p.s. Achter deze link een filmpje gemaakt door leerlingen en docenten van het Gerrit van der Veen College 
voor de nieuwe leerlingen en ouders, om samen met uw kind te bekijken. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3BgA8Eb3DD4&t=30s
https://www.youtube.com/watch?v=3BgA8Eb3DD4&t=30s

