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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de 1e klas havo en vwo 
 
 
Alkmaar, 31 augustus 2021 
 
Betreft: informatieavond 1e klassen havo en vwo 
Kenmerk: HOOM/META/2108.020 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
 
Op maandagavond 6 september is de informatieavond voor de ouder(s)/verzorger(s) van de eerste 
klas. We zijn blij dat we u hiervoor weer mogen uitnodigen en persoonlijk kunnen ontmoeten. 
De mentoren maken graag met u kennis en informeren u dan over de gang van zaken en begeleiding 
van uw zoon/dochter komend schooljaar. 
 
Het liefst zouden we u graag allemaal tegelijk zien op deze informatieavond echter vanwege  
COVID-19 zal deze avond anders georganiseerd worden. 
Dit jaar is er geen algemene bijeenkomst met alle ouder(s)/verzorger(s) in de kantine.  
De algemene informatie die andere jaren in de kantine werd gegeven is online te bekijken via de 
volgende link:  https://www.willemblaeu.nl/informatie-havo-vwo-onderbouw/. 
 
Hierbij het overzicht hoe de avond per mentor georganiseerd wordt: 

Klas  Mentor  Indeling  Tijd  Emailadres  

1H  de heer  
De Jong 
Lokaal 113 

verdeling op leerling-
achternaam op alfabet  
A t/m N   
 
verdeling op leerling-
achternaam op alfabet  
P t/m Z  
 

18.30 uur 
 
 
 
19.15 uur 

JONA@willemblaeu.nl 
 

1Ht mevrouw 
Niekel 
Lokaal 170 

verdeling op leerling-
achternaam op alfabet  
A t/m J    
 
verdeling op leerling-
achternaam op alfabet 
K t/m Z  
 

18.30 uur 
 
 
 
19.15 uur 

NIEL@willemblaeu.nl 
 

1V de heer Kee 
Lokaal 213 

verdeling op leerling-
achternaam op alfabet  
A t/m K    
 
verdeling op leerling-
achternaam op alfabet 
L t/m Z  
 

18.30 uur  
 
 
 
19.15 uur  
 

KEEB@willemblaeu.nl 
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1Vt Mevrouw 
Blokdijk 
Lokaal 110 

verdeling op leerling-
achternaam op alfabet  
A t/m K   
 
verdeling op leerling-
achternaam op alfabet 
L t/m Z  
 

18.30 uur  
 
 
 
19.15 uur  
 

SBL@willemblaeu.nl 

 

1T mevrouw 
Walraven 
Lage kantine 

gehele klas  18.30 uur  WAMM@willemblaeu.nl  

 
 
In het kader van de geldende afstandsregels vragen wij u alleen te komen.  
 
Verder vragen wij u thuis te blijven indien u: 
- een huisgenoot heeft met koorts en/of benauwdheidklachten; 
- het coronavirus heeft gehad en dat dit is vastgesteld in de afgelopen 7 dagen; 
- de afgelopen 14 dagen contact heeft gehad met een huisgenoot/gezinslid die klachten heeft 
 Van het coronavirus; 
- In quarantaine bent, omdat u direct contact heeft gehad met iemand waarbij het coronavirus is 
 vastgesteld. 
 
Mocht u vanwege COVID-19 afzien van een bezoek aan onze school, dan kunt u dat per e-mail aan 
de mentor laten weten.   
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
mw. M. Hoog Antink  
afdelingsleider havo/vwo onderbouw  
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