Beste ouders, verzorgers,
Hierbij ontvangt u de krant van het Schoonhovens College digitaal. Zodra de scholen weer
open mogen, zullen de leerlingen deze ook nog op papier ontvangen.
Door de nieuwe Corona-maatregelen zijn we genoodzaakt onze informatiemomenten op een
andere wijze vorm te geven.
Donderdag 21 januari 2021, 19.45 - 21.00 uur
Digitale informatieavond voor ouders voor de locatie Albert Plesmanstraat.
Deze avond is alleen voor de locatie Albert Plesmanstraat: (tweetalig) vwo, havo en mavo.
Via de website kunt u zich opgeven voor deze digitale informatieavond. Ouders die zich
opgeven ontvangen op woensdag 20 januari een e-mail met daarin de links die toegang
geven tot de digitale bijeenkomsten.
Woensdag 3 februari 2021, 14.00 - 16.00 uur
Digitale uitprobeermiddag tweetalig vwo
Deze middag is voor leerlingen uit groep 8 met een vwo advies die willen weten wat
tweetalig vwo is. Aanmelden kan via tto@schoonhovenscollege.nl. Leerlingen die zijn
aangemeld ontvangen op maandag 1 februari een email met daarin de links die toegang
geven tot de digitale bijeenkomsten.
Zaterdag 6 februari 2021, 9.30 - 12.30 uur
Het Schoonhovens College Festival, digitale open dag
De leerlingen en ouders kunnen op deze ochtend vanuit huis deelnemen aan veel
verschillende soorten digitale lessen en doe-activiteiten. Ook bestaat er de mogelijkheid tot
het stellen van vragen of in gesprek te gaan met een docent. Leerlingen die zijn aangemeld
(voor beide locaties geldt een aparte aanmelding) ontvangen op vrijdag 5 februari een e-mail
met daarin de links die toegang geven tot het digitale programma. Voor het Schoonhovens
College Festival van de locatie Vlisterweg ontvangen de leerlingen in de week van 1 februari
een tas met materiaal om actief mee te kunnen doen met de lessen en doe-activiteiten.
Aanmelden voor Het Schoonhovens College Festival kan via
www.schoonhovenscollege.nl/groep-8 of via de QR-code die u vindt op de achterpagina van
de bijgevoegde krant.
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