
	
	
	
	
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de eindexamenleerlingen 
 
 
Nieuwerkerk a/d IJssel, 22 juni 2018 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s) 
 
Allereerst wil ik u van harte feliciteren met het slagen van uw zoon of dochter!  Langs deze weg 
nodigen wij u uit de  op diploma-uitreiking op  woensdag 4  juli.   
De diplomering zal  ook dit  keer weer plaatsvinden in : 
Zalencentrum  “De Brug” 
Dunantlaan 1    Reeuwijk. 
U kunt parkeren rondom het zalencentrum en het nabij gelegen winkelcentrum. 
 
De zaal is open om 19.00 uur en vanaf 19.30 uur start het officiële gedeelte. Wij verzoeken u om met 
maximaal 4 personen naar de diploma-uitreiking te komen.   
De leerlingen verwachten wij om uiterlijk 19.10 uur in het zalencentrum. Zij zullen zich voor het 
officiële gedeelte in een naast gelegen zaal voorbereiden met hun mentor! 
 
Verder wil ik uw aandacht voor  een aantal belangrijke afrondende zaken : 
 
Op 11  juli moeten  de 4e klas leerlingen hun boeken inleveren  bij Van Dijk Studieboeken in de aula 
van onze school. Zie onderstaand schema. 
            
 
Klas 
 

 
Aanwezig 

 
inleveren 

4A 11.35 11.45 – 12.00 
4B 11.50 12.00 – 12 15 
4C 12.05 12.15 – 12.30 
 
 De boeken moeten worden ingeleverd op volgorde van de inleverlijst, die u ontvangt via Van Dijk. De 
leerlingen zorgen ervoor, dat de boeken thuis al ontdaan zijn van kaftpapier. De kluisjes moeten 
uiterlijk 11 juli zijn uitgeruimd door de leerlingen . De kluispas moet ook uiterlijk 11 juli ingeleverd 
worden. Anders zal er geen borg kunnen worden terug betaald. 
 
Mocht uw zoon of dochter het  bewijs van inschrijving  van  zijn of haar vervolgopleiding nog niet 
hebben ingeleverd dan verzoek ik dit ook voor 11 juli te doen. Op deze manier kunnen wij leerplicht 
informeren over de vervolgopleidingen van onze leerlingen. 
 
Wij hopen u 4 juli persoonlijk te kunnen feliciteren met uw zoon of dochter. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
O.J.G. Verhoeven   
Afdelingsleider bovenbouw  Thorbecke VO 
 


