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Heemskerk, 27 januari 2022  

 

 

Beste ouders/verzorgers van groep 8 leerlingen,  

 

Hoewel het oude jaar al wat achter ons ligt, wens ik u alsnog het allerbeste voor 2022. Hopelijk is iedereen 

gezond gebleven, blijft ook iedereen in 2022 gezond en kunnen we snel terug naar een normaal leven.  

 

U heeft onlangs uw emailadres achtergelaten in een formulier op onze site en daarmee laten zien dat u in 

ieder geval geïnteresseerd bent in onze school.  Graag willen wij u dan ook op de hoogte brengen van de 

actuele stand van zaken m.b.t. ons Open Huis.  

 

Dit jaar hebben we door de Corona-maatregelen wederom ons jaarprogramma behoorlijk moeten 

aanpassen. Ons Open Huis heeft hierdoor tot op het laatste moment onder druk gestaan, maar gelukkig 

kunnen we de leerlingen van groep 8 nu daadwerkelijk in de school ontvangen. Er zijn weliswaar wat 

aanvullende voorwaarden gesteld (zie hieronder) door het Kabinet, maar we zijn blij dat we fysiek open 

kunnen. 

 

U bent welkom op woensdag 9 februari 2022 van 16.00 tot 20.00 uur.  

 

Het Kabinet heeft de scholen voor het Voortgezet Onderwijs verdeeld in categorieën en daarbij 

voorwaarden gesteld aan het Open Huis. Dat betekent voor onze school, met inachtneming van de strikte 

voorwaarden, dat wij weliswaar ons Open Huis fysiek kunnen laten plaatsvinden, maar dat we alleen de 

kinderen van groep 8 binnen mogen laten. U zult dus genoodzaakt zijn om uw zoon of dochter af te zetten 

bij de voordeur. 

We zullen voor u tijdens de periode (ongeveer een uur) dat uw kinderen binnen zijn, een alternatief 

programma aanbieden op een overdekte en verwarmde locatie op het schoolplein. Dit programma zal in het 

teken staan van informatieverstrekking en direct contact met onze medewerkers i.v.m. mogelijke vragen die 

er leven. 

 

Mocht er m.b.t. het bovenstaande op korte termijn sprake zijn van aanpassing van de maatregelen, dan 

hoort u dat weer van ons. 

 

Vanwege de voorwaarden hebben we ons Open Huis ingericht met een aantal tijdsloten. Wij verzoeken u 

om uw kind aan te melden voor een tijdstip zoals op de site staat aangeven. Voor elk tijdstip geldt een 

maximum aantal inschrijvingen, zodat wij de instroom van belangstellenden kunnen reguleren. 

Het betreft hier de aanvangstijd; zoals gezegd zullen de kinderen ongeveer een uur binnen zijn. 

 

Klik hier voor aanmelding Open Huis: https://mavo.kennemercollege.nl/aanmelden-open-huis-2022/ 

 

Daarnaast zullen we vanaf 7 februari via de schoolwebsite (zie onderstaande link) ook mini-lesjes online 

zetten van diverse vakken die door onze docenten gegeven worden.  

 

Om deze mini-lesjes thuis succesvol en actief te kunnen volgen, willen wij de leerlingen (mogelijk samen met 

een ouder) even kort op school ontvangen om een ‘goodiebag’, vol opdrachten en benodigdheden, in 

https://mavo.kennemercollege.nl/aanmelden-open-huis-2022/
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ontvangst te nemen. Om dit zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden vragen wij u het volgende online 

formulier in te vullen: 

 

https://mavo.kennemercollege.nl/aanmelden-ophalen-goodiebag/ 

 

U kunt dan vervolgens de goodiebag op maandag 7 februari of dinsdag 8 februari, volgens ingevuld tijdstip, 

bij ons op school ophalen. Uiteraard zal een en ander verlopen met inachtneming van de corona-richtlijnen. 

 

Via onze schoolwebsite kunt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen:  

https://mavo.kennemercollege.nl/kom-je-langs/#open-huis  

 

Graag maken wij u nog even attent op donderdag 3 februari. Dan zijn we online met onze 

informatieavond voor de ouders van groep 8. Wij zien u graag vanaf 19.00 uur. 

 

In de hoop u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Ana Solbes, teamleider onderbouw  

a.solbes@kennemercollege.nl 
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