Amsterdam, juni 2018

Betreft: Uitnodiging diploma-uitreiking!

Geachte ouder(s)/verzorger(s) eindexamenkandidaten,
Wij nodigen u graag uit voor de diploma-uitreiking op donderdag
5 juli aanstaande. Op deze avond ontvangt uw zoon/dochter het diploma vmbo-t
met de bijbehorende cijferlijst.
De uitreiking vindt plaats in de bewegingszaal in MS19. De uitreiking verloopt
volgens het bijgevoegde schema. Wilt u er voor zorgen dat u met uw
zoon/dochter een half uur van te voren aanwezig bent? De precieze tijden
staan op hetzelfde bijgevoegde schema.
Uiteraard is er voldoende tijd om met iedereen na te praten en te genieten van
hapjes en drankjes die worden geserveerd.
In verband met de beschikbare ruimte willen wij vragen om alleen directe
familieleden mee te nemen en geen grote vriendengroepen. Wij hopen dat u
allen aanwezig kunt zijn. Wanneer u bent verhinderd, wilt u dit dan doorgeven
aan de mentor van uw zoon/dochter?
Wij hopen u donderdag 5 juli te mogen feliciteren!
Met vriendelijke groet,
Mw. G. Bruijne
Teamleider bovenbouw
Dhr. J. Besuyen
Coördinator leerjaar 4 en Examensecretaris

Het programma van de avond:

Leerlingen aanwezig: Tijd:
4A

16.30 u.

4B

17:00 u.

4C

17:30 u.

4D

18:30 u.

4E

19:00 u.

4F

19:30 u.

Officiële uitreiking:
De officiële uitreiking vindt plaats in
MS19. Als u het schoolplein oploopt,
is dat het nieuwe gebouw helemaal
rechts.
Het is de bedoeling dat uw
zoon/dochter zich meteen meldt bij
zijn/haar mentorklas. De klas en uw
zoon/dochter worden dan voorbereid
op de daadwerkelijke uitreiking. Het
tijdstip van de uitreiking staat
hiernaast:

Leerlingen aanwezig:
Het is heel belangrijk dat de leerlingen
een half uur van te voren aanwezig
zijn. Hiernaast staan de
desbetreffende tijdstippen:

Officiële uitreiking:

Tijd:

4A

17:00 u. - 17:30 u.

4B

17:30 u. - 18:00 u.

4C

18:00 u. - 18:30 u.

Pauze
4D

19:00 u. - 19:30 u.

4E

19:30 u. - 20:00 u.

4F

20:00 u. - 20:30 u.

