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Beste ouders, 
 
In deze voor u en uw kind belangrijke tijd, waarin keuzes gemaakt moeten worden voor een nieuwe school, is het 
niet makkelijk dat er door de maatregelen van de overheid veel niet meer mogelijk is.  
In het belang van een ieders gezondheid worden deze maatregelen genomen. 
 
Graag hadden wij de deuren voor u opengezet op 11 en 18 november. Helaas zijn wij genoodzaakt om deze 
informatieavonden voor ouders van leerlingen groep 8 uit te stellen.  
De overheid omschrijft het zo:  

Voor onderwijsinstellingen geldt een maximum van 2 personen in een gezelschap, wanneer een bijeenkomst enkel 

een sociaal oogmerk heeft en geen direct verband houdt met het onderwijs of onderzoek.  

Deze informatie avond houdt in dit geval geen direct verband met onderwijs. 

In januari 2021 hopen we u in ons nieuwe gebouw te mogen ontmoeten. Informatie komt op de website. 

De proeflessen op 26 januari 2021 gaan natuurlijk voor uw kind wel door. Alle basisscholen in de Hoeksche Waard 

hebben hierover informatie ontvangen.  

Als alternatief op korte termijn voor het vervallen van deze informatie avond vindt u op onze website een 

introductiefilmpje van onze school. De film is een aantal weken opgenomen met enthousiaste leerlingen uit klas 1. 

Vol trots laten ze u het Actief College zien aan de Koninginneweg. https://youtu.be/FGseEfcHoY0  

Meer informatie over de school kunt u terugvinden op https://actiefcollege.nl/groep-8-4/  

U kunt uw vragen stellen via administratie@actiefcollege.nl. Wij zorgen dat uw vraag zo snel mogelijk beantwoord 

wordt. 

We hopen u in januari te mogen verwelkomen. 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Actief college 
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