Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen en
aan de leerlingen van de m2, m3, go2 en gom3 klassen

Mijdrecht/Vinkeveen, 20 mei 2022
Betreft: Doe Dag Veen en Amstelland On Stage 2022; kenmerk 20220520-1941
Geachte heer, mevrouw, leerling
De afgelopen periode zijn de leerlingen van klas 2 en 3 druk bezig geweest met het
online beroepenfeest van Veen en Amstelland On Stage: Digimatch 2022!
Tijdens het online beroepenfeest hebben de leerlingen afspraken met bedrijven en/of
instellingen gemaakt om langs te komen tijdens de Doe Dag.
Op donderdag 2 juni zal de Doe Dag plaatsvinden.
Uw zoon/dochter heeft op deze dag afspraken gemaakt met bedrijven. Hij/zij heeft
hierover van de bedrijven een mail ontvangen met daarin de tijd en het adres.
Voor de bedrijfsbezoeken/Doe Dag geldt:
• Een bedrijfsbezoek vindt plaats in de ochtend of in de middag.
• De leerlingen zijn ingedeeld op één of twee dagdelen.
• De leerlingen nemen het zelfgemaakte visitekaartje en hun On Stage paspoort mee.
• De leerlingen houden zich aan de bij het bedrijf geldende veiligheidseisen.
• De lessen op school op 2 juni gaan niet door.
De bedrijven hebben veel moeite gedaan om dit mogelijk te maken en om een leuk
programma te bedenken voor de leerlingen. Ze hebben er onwijs veel zin in!
Daarom is het heel belangrijk dat de leerlingen op tijd aanwezig zijn en bij afwezigheid
door ziekte dit netjes melden aan het bedrijf en aan school!
Wij hopen dat uw zoon of dochter een leuke, leerzame Doe Dag heeft!
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College
Namens de coaches en de mentoren,

Johan Kroon, kro@hetvlc.nl,
decaan mavo

Locatie Mijdrecht Diamant 9, 3641 XR Mijdrecht
telefoon: 0297 - 28 34 59, e-mail: info@hetvlc.nl
Locatie Vinkeveen Bonkestekersweg 1, 3645 KZ Vinkeveen
telefoon: 0297 - 26 15 14, e-mail: info@hetvlc.nl

