
 

 

 
 

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 
 

 

Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van de leerlingen uit 

de klassen gom3a, gom3b, goha3a, goha3b, gom4a, gom4b  

 

 

 

Vinkeveen, 7 september 2021  

 

 

Betreft: informatieavond klas 3 en 4; kenmerk 20210907-1669 

 

 

Geachte heer, mevrouw 

 

Aan de start van het nieuwe schooljaar 2021-2022 nodigen wij u van harte uit voor de 

eerste ouderavond op dinsdag 21 september aanstaande aan de Bonkestekersweg 1 

te Vinkeveen. 

 

Tijdens deze avond willen wij u: 

 kennis laten maken met de coach van uw zoon/dochter; 

 informeren over het tweede leerjaar. 

 

Wij zijn blij u te kunnen ontvangen op school. Echter geldt nog steeds de regel 

anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Dit betekent dat wij slechts één 

ouder/verzorger per leerling kunnen ontvangen om zo de afstand te waarborgen. Ook 

zullen wij de voorlichting op verschillende momenten starten wat zorgt voor spreiding 

van het aantal bezoekers. 

 

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om op deze avond aanwezig te zijn, stuurt u dan 

een mailtje naar de coach van uw kind. Belangrijke informatie kunnen zij u dan mailen. 

 

goha3a Gerda Zandberg zbg@hetvlc.nl  info in de aula, aanvang 18.30 

   Michiel Colijn  cln@hetvlc.nl   

goha3b Petra Ottevanger  ott@hetvlc.nl   info in lok. 112, aanvang 18.30 

  Moustapha Kadi kad@hetvlc.nl  

gom3a  Huub Janssen  jan@hetvlc.nl  info in de aula, aanvang 19.30 

  Jacqueline Bots btj@hetvlc.nl     

gom3b  Santi Bosma  bos@hetvlc.nl  info in lok. 112, aanvang 19.30 

  Karin Lang  lng@hetvlc.nl   

gom4a  Claudia Röling rln@hetvlc.nl  info in de aula, aanvang 20.30 

gom4b  Ronald v.d. Heijden hdn@hetvlc.nl  info in lok. 112, aanvang 20.30 

 

Wij verzoeken u zoveel mogelijk met de fiets te komen in verband met het beperkte 

aantal parkeerplaatsen.  

 

Met vriendelijke groet,  

VeenLanden College 

 

 

Marga Hoohenkerk, 

teamleider locatie Vinkeveen 
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