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Aan de ouder(s)/verzorger(s)  

en alle geslaagden van de HAVO 
 

 

 

 

Datum:   18 juni 2021 

Kenmerk: 202100437/STB 

Betreft:  Diplomering 6v 

 

 

 

 

Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Je bent geslaagd, of nog eventjes druk bezig met slagen. Zo’n grootse prestatie verdient een 

dito feestje! Daarom gaan we ervoor zorgen dat we dit bizarre examenjaar afsluiten met een 

onvergetelijke diplomering! 

Net zoals ongeveer alles dit jaar, zal ook de diplomering net even anders moeten. Een 

ludieke aankomst in grotere groepen of vreemde voertuigen zit er helaas niet in en het 

schoolplein is ‘onder constructie’, maar we leggen woensdag 7 juli wel letterlijk de loper voor 

je uit en ontvangen je graag tussen 18.45 uur en 19.00 uur in stijl. Je snapt, dan denken wij 

aan elegante feestelijke jurken en strakke pakken.  

 

Feest voor jou 

 

De aula zal worden omgetoverd tot een ware feestlocatie. Er zijn diverse hapjes en drankjes 

in de foodcorners, midden in de aula wordt een mainstage met een alcoholvrije-bar gebouwd 

en een DJ zal de muzikale omlijsting doen.  

Je kunt met elkaar vieren dat je geslaagd bent en afscheid nemen van elkaar en van de 

school waar je toch een belangrijk deel van je leven hebt rondgelopen.  

 

Ouders aanwezig bij het tekenen 

 

Ook u als ouder willen we graag betrekken bij dit feestelijke moment. Door de geldende 

beperkingen met betrekking tot de groepsgrootte moeten we hier helaas wel een mouw aan 

passen.  

Uw kind ziet aankomende week in Magister het precieze tijdstip waarop wij u op school 

willen verwelkomen in een feestelijk omgetoverde hal. U bent op dat tijdstip welkom om 

aanwezig te zijn als uw zoon of dochter het diploma ontvangt en wordt toegesproken door de 

mentor. Fotografen zetten dit speciale moment op de plaat en er is een photobooth waar 

jullie als gezin een blijvende herinnering kunnen maken en meenemen.  

Hierna vragen we u thuis verder feest te vieren; uw kind kan natuurlijk op school blijven om 

te genieten van de festiviteiten. 
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We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de diploma-uitreiking ook dit jaar een 

uniek evenement wordt!  

 

 

Met vriendelijke groet, 

ook namens de mentoren, 

 

Mirel de Weerdt 

Coördinator 23456 vwo 

 

Brenda Stam 

Conrector 23456 vwo 

 

 

 

 

 

 


