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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van havo en vwo bovenbouw 
 
 
Alkmaar, 1 september 2021 
 
Betreft: informatieavond havo/vwo bovenbouw 
Kenmerk: NIEI/META/2109.021 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
 
Op woensdagavond 8 september is de informatieavond havo/vwo bovenbouw. De mentoren maken 
op die avond van 20.00 uur tot uiterlijk 20.45 uur graag met u kennis, en informeren u dan over de 
gang van zaken en begeleiding van uw zoon/dochter komend schooljaar. Ook zal informatie gegeven 
worden over de examens en het bijbehorende reglement. Deze worden vanaf 1 oktober gepubliceerd 
op onze site. We zijn blij dat we u hiervoor weer mogen uitnodigen en persoonlijk kunnen ontmoeten. 
 
Mw. Grovenstein wordt wegens ziekte momenteel vervangen door mw. Eva Kardinaal en mw. 
Ingeborg Nietzman. Mw. Nietzman is die avond aanwezig en maakt graag met u kennis.   
 
De algemene informatie zal deels door mentoren toegelicht worden, en zal na afloop ook via een link 
op onze site te bekijken zijn. De informatie van de decaan, mevrouw Brasser, wordt u een dezer 
dagen toegestuurd en komt tevens via de link beschikbaar. Voor vragen kunt u via de mail contact 
met haar opnemen: decaan@willemblaeu.nl.  
 
We verwelkomen u graag vanaf 19.45 uur. Bij binnenkomst zal aangegeven staan bij welke mentor 
en in welk lokaal u vervolgens verwacht wordt. In het kader van de geldende afstandsregels vragen 
we u alleen te komen. Verder vragen wij u thuis te blijven indien u: 

-  de afgelopen 24 uur klachten heeft gehad zoals  hoesten, neusverkoudheid, koorts vanaf 38 
graden en/of benauwdheidsklachten; 

-  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.  
 
Graag zie ik u op 8 september. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het mentorenteam,  
 
mw. I. Nietzman 
afdelingsleider havo/vwo bovenbouw 
NIEI@willemblaeu.nl 
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