
 

 
 
 
 
 
Aan de ouder(s), verzorger(s) van 
leerjaar 1 schooljaar 2020-2021 
 
 
 
Ubbergen, 15 juni 2020 
 
Kenmerk: 20200615/LON/WIJ/scs 
Betreft: uitnodiging webinar ouders nieuwe leerlingen 
 
 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
In de week dat de basisscholen weer volledig open zijn gegaan en uw zoon of dochter  
daar de laatste weken nog doorbrengt zijn wij alweer druk bezig met de voorbereidingen 
voor het komend schooljaar. Vorige week woensdag zijn onze nieuwe leerlingen op school 
geweest om kennis te maken met elkaar en ook met hun coach die hen het komend 
schooljaar gaat begeleiden. Zowel van een aantal leerlingen en ook van de coaches 
hebben we gehoord dat het een geslaagde middag is geweest.  
 
Normaal gesproken nodigen wij de ouders van onze nieuwe 1e-jaars vlak voor de 
zomervakantie ook uit op school voor een nadere kennismaking. Dan informeren wij u 
over de start van het nieuwe schooljaar en de mogelijkheid voor de aanschaf/huur van 
een laptop voor uw kind via de Rent Company.  
Het zal u duidelijk zijn dat we dit jaar deze bijeenkomst in verband met de Coronacrisis 
helaas niet door kunnen laten gaan.  
 
Daarom nodigen wij u graag uit om op dinsdagavond 23 juni van 19.00 tot 20.00 uur  
deel te nemen aan een webinar waarin wij u uitgebreid zullen informeren over de 
hierboven genoemde zaken. Tijdens het webinar is er ruimte om via een chatkanaal 
vragen te stellen. Om deel te nemen aan het webinar kunt u klikken op de link Webinar 
ouders nieuwe leerlingen (deze link is niet actief). 
De link is actief vanaf 10 minuten voor aanvang van het webinar.  
Let op: de link werkt alleen in Google Chrome en Microsoft Edge en niet in Safari, Internet 
Explorer en Mozilla Firefox.  
 
Wij kunnen ons voorstellen dat u niet eerder aan een webinar hebt deelgenomen.  
Daarom vindt u in de bijlage een handleiding waarin wordt uitgelegd hoe u kunt inloggen 
voor het webinar (zie bijlage). Als u meer hulp nodig hebt, neem dan gerust op de middag 
voorafgaand aan het webinar telefonisch contact met school (024-3229337), dan zullen 
wij u proberen zo goed mogelijk te helpen. 
  

  



 

 
 
 
 
 
Het programma van het webinar ziet er als volgt uit 
 
19.00 uur : opening 
19.05 uur : informatie over de aanschaf/huur van een laptop bij de Rent Company  
   (op woensdag 17 juni sturen wij u hierover een flyer en instructievideo) 
19.30 uur : hoe ziet de start van het schooljaar eruit? 
 
We hebben in de afgelopen periode een aantal webinars voor ouders en personeel 
georganiseerd en hebben gemerkt dat het in deze situatie een goed alternatief is om  
met grotere groepen te communiceren. We zijn benieuwd hoe u zal bevallen.  
 
Voor nu een hartelijke groet en hopelijk tot dinsdag 23 juni. 

 
Ed van Loon en Juliet Wijngaards 
 
 


