
 

Betreft: ouderavond op 25 augustus a.s. gaat niet door  

 
 
Amsterdam, 20 augustus 2020 

 
 
 
Beste ouders/verzorgers van brugklasleerlingen, 
 
Graag bericht ik u over de succesvolle introductieweek op school. Ik heb ook dit jaar weer kunnen constateren 
dat we vijf heel leuke brugklassen hebben. Wat een spontane, lieve en leuke kinderen! Ondanks het 
ontbrekende brugklaskamp bij aanvang van het jaar hebben de mentoren hun mentorleerlingen goed kunnen 
leren kennen. Ook de leerlingen onderling hebben elkaars namen geleerd en er zijn soms zelfs al 
vriendschappen gesloten.  
 
U heeft vast wat gehoord van uw kind over de gebeurtenissen die voorbij zijn gekomen deze week: alle 
onderdelen van de introductie waren gericht op het kennismaken met elkaar, het nieuwe leven als een 
brugklasser en op het vinden van alle lokalen en andere belangrijke plekken in het schoolgebouw. Elke klas 
heeft een workshop gedaan die gericht is op groepsdynamiek en op de vraag: wat vinden wij belangrijk in 
onze klas? Dit vond allemaal op school plaats en ook op het sportveld van Swift.  
 
De ouderavond die gepland staat op 25 augustus a.s. gaat niet door. We gaan op zoek naar een beter 
moment over niet al te lange tijd. We begrijpen dat u de mentor(en) van uw kind graag wilt leren kennen, dat u 
misschien wel informatie wilt delen over uw kind, dat u veel vragen hebt -het is voor u immers ook allemaal 
nieuw- maar verzoeken u om terughoudend te zijn met mails te sturen aan de mentoren en rustig te 
vertrouwen op de goede zorgen van onze mentoren. Zij hebben een ongelooflijk groot onderwijshart en veel 
liefde voor elk kind! U kunt wel uw kind alvast stimuleren om zelf vragen te stellen aan zijn mentor, een 
vakdocent of aan een medeleerling. Als er spoed is, dan is het een ander verhaal, dan doet u er uiteraard 
goed aan om wel te mailen. 
 
 
Met vriendelijke groet, mede namens alle mentoren, 
Bianca Timman 

 
 
 
                                                  

  

 
 

 


