
Beste leerlingen van groep 7/8 
en beste ouders/verzorgers, 

We vinden het heel belangrijk dat de informatieavonden veilig en goed verlopen. 
Voor iedereen die op bezoek komt, maar ook voor onze medewerkers. Tijdens de 
informatieavonden zijn er geen mondkapjes nodig. Iedere leerling is welkom met
zijn/haar ouder(s)/verzorger(s). Om dit alles zo te kunnen regelen vragen we wel
aan iedereen die 13 jaar of ouder is om bij binnenkomst een coronatoegangsbewijs
(QR-code) te laten zien. Tot slot willen we iedereen vragen om ruim op tijd aanwezig
te zijn op de informatieavonden. Vanwege het scannen van de QR-code kost de
ontvangst meer tijd. 

Bij Het Hooghuis vinden we het heel belangrijk dat iedereen kan kiezen voor wat bij hem of haar past. Als je niet in het 
bezit bent van een coronatoegangsbewijs of liever op een rustiger moment onze scholen bezoekt, dan denken we graag 
met je mee. Stuur ons dan een e-mail. Ook als je naar aanleiding van deze brief nog vragen hebt, neem dan contact  
met ons op.

Naast informatieavonden zijn er ook proeflessen op Het Hooghuis. Bij deze proeflessen zijn er alleen leerlingen van 
groep 8 aanwezig. Zij hebben geen coronatoegangsbewijs nodig.

Willen jullie nu alvast online binnenkijken op onze scholen? Klik dan hier voor de video’s van onze leerling-reporters.  
Zij interviewen leerlingen, docenten en andere medewerkers van hun eigen school.

We verheugen ons erop jullie persoonlijk te begroeten en ontmoeten tijdens onze informatieavonden!

Met vriendelijke groet,
namens het managementteam van Het Hooghuis,

Ilja Arts, Ester van Eggelen, Tom Brocks, Hans Terpstra, 
Robbert van der Veer en Jeroen Donders

E-mailadressen 
van alle scholen van Het Hooghuis:
Mondriaan College:  infomondriaancollege@hethooghuis.nl
ZuidWest:  infozuidwest@hethooghuis.nl
Stadion:  infostadion@hethooghuis.nl
De Singel:  infosingel@hethooghuis.nl
TBL:  infotbl@hethooghuis.nl
Heesch:  infoheesch@hethooghuis.nl

We ontvangen je met open armen

kleurt je leven

Jaarkalender
In de jaarkalender op de website van Het Hooghuis 
zie je wanneer de informatieavonden en de 
proeflessen plaatsvinden. Op de groep 7/8-pagina’s 
kun je je hiervoor aanmelden. Je hoeft niets te 
wijzigen als jullie al zijn aangemeld voor de 
proeflessen en/of informatieavonden. Wij hebben 
jullie aanmelding in goede orde ontvangen.  

Binnenkort zijn er informatieavonden op Het Hooghuis. We vinden het heel fijn om 
jullie dan persoonlijk te kunnen ontvangen. Er gaat immers niets boven echt contact. 
Vorig jaar waren er vanwege corona helaas veel minder mogelijkheden om de sfeer 
te komen proeven op onze scholen, maar gelukkig is er nu weer meer mogelijk. 

coronacheck.nl
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