
 

Opzet van mail naar ouders m.b.t. de diplomering 

 

Beste ouders/verzorgers, 

Op dinsdag 30 juni is het zo ver, uw zoon/dochter mag dan zijn/haar 

diploma komen ophalen. Dit willen wij een zo feestelijk mogelijke 

bijeenkomst laten zijn, maar vanwege alle maatregelen van het RIVM, 

vragen wij uw aandacht voor het volgende: 

 Zowel binnen als buiten de school geldt de 1,5 meter maatregel. 

 Wilt u wachten in de auto en pas 5 min van te voren in de rij op het 

schoolplein gaan staan. 

 De tijd dat u verwacht wordt staat op de uitnodiging van uw 

zoon/dochter. U wordt op tijd binnen gelaten. 

 Elke leerling mag 2 gasten meenemen. 

 Er zijn 2 rijen, de klassen 4H, 4M en 4I nemen de rechter rij/rechter 

ingang. De klassen 4F en 4G nemen de linker rij/linker ingang.  

 Bij de ingang moeten de handen ontsmet worden. 

 Daarna kunt u een glas alcoholvrije champagne pakken en (op 

aanwijzing van de leraren) de ‘Walk of Fame” gaan lopen. 

 Let u goed op de route, die wordt aangeven door leraren, bordjes en 

versieringen. 

 U zal verschillende plekken langslopen waar elke keer iets zal plaats 

vinden (we houden nog wel iets geheim). 

 Aan het eind van de route verlaat u de school via de deuren in de 

aula, u kunt dan om het gebouw heen lopen om weer op het 

schoolplein te komen. 

 Houdt u op het schoolplein ook weer de 1,5 meter in de gaten en 

blijft u niet te lang hangen. 

 Mocht u gebruik moeten maken van de lift, zou u dat dan voor 24 

juni via de mentor willen laten weten? Dan zorgen wij dat dit goed 

geregeld is. 

Op plekken waar het nodig is, zullen wij zorgen voor 

ontsmettingsmiddelen. We hopen zo (in deze gekke periode) toch een 

feestelijke ervaring voor uw zoon/dochter te creëren. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mentoren klas 4 

  


