Ubbergen, 17 juni 2020
Kenmerk: 20200617/CAT/scs
Betreft: Diploma-uitreiking

Beste examenleerling,
Geachte ouder(s), verzorger(s),
Afgelopen vrijdag hebben jullie een brief ontvangen over de diploma-uitreiking
in dit bijzondere schooljaar.
Als het weer het toelaat, doen we dat op het sportveld (als het echt niet anders
kan in het gebouw).
Omdat we gebonden zijn aan maximaal 100 personen op het terrein hebben we
gekozen voor 5 zittingen. Voor elke zitting nodigen we 25 leerlingen uit die
maximaal twee mensen mogen meenemen. Dat betekent dat er elke keer 75
gasten op school komen en daarmee is er ruimte voor maximaal 25 medewerkers
van school. Hieronder vallen de mentoren, de schoolleiding en docenten, maar
ook alle medewerkers die ervoor zorgen dat alles soepel verloopt. Dat lijkt ons
een goede verdeling.
In de bijlage vinden jullie de samenstelling van de groepen.
Het programma start om 13.00 uur en duurt tot 21.00 uur (zie het volledige
programma hieronder). De mentoren hebben de 5 groepen samengesteld. Zij
hebben geprobeerd de leerlingen die veel met elkaar optrekken en elkaar goed
kennen bij elkaar in een groep te plaatsen.
Jullie worden op het aangegeven tijdstip (zie bijlage) verwacht bij de Kleine Dame
(bekend bij leerlingen) en gaan dan onder begeleiding via het bospad naar het
veld achter de school. Jullie kunnen pas het schoolterrein betreden als de vorige
groep het terrein verlaten heeft via de schoolpoort en via het fietspad terug loopt
naar de Kleine Dame. Op deze manier hoeven de groepen elkaar niet tegen te
komen en houden wij controle over het maximale aantal aanwezigen.
Volgende week ontvangen jullie nog nadere informatie over de invulling van het
programma.
Hartelijke groet,
De mentoren leerjaar 5 en schoolleiding van Notre Dame
Tijdschema:
We nemen 1,5 uur voor elke groep. Dit is inclusief de ontvangst op en vertrek van
school.
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Pauze
Groep 4
Groep 5

13.00 – 14.30 uur
14.30 – 16.00 uur
16.00 – 17.30 uur
17.30 – 18.00 uur
18.00 – 19.30 uur
19.30 – 21.00 uur

