
 

 

 
Putten, 31 augustus 2017 
 
 

Betreft: Ouderavond leerjaar 1 locatie Putten. 
 
 
Geachte ouder / verzorger, 
 
Op dinsdagavond 19 september 2017 organiseren wij een avond voor de ouders / verzorgers van de 
leerlingen in leerjaar 1.  
 
Op deze avond willen wij u graag opnieuw ontmoeten en u vertellen over het reilen en zeilen op het  
Chr. College Groevenbeek, locatie Putten.  Er is op deze avond de gelegenheid tot het stellen van 
vragen en het uitwisselen van uw ervaringen tot nu toe. Bij voorkeur tijdens het moment met de 
mentor van uw zoon / dochter. 
 
Onderaan dit schrijven kunt u kennisnemen van het programma.  
 
Door een medewerker van IKOS Harderwijk wordt een presentatie verzorgd. Deze presentatie gaat 
over LIFE@school. 
 
LIFE@school is een psycho-fysiek trainingsprogramma dat ontwikkeld is door Chr. College 
Groevenbeek. Dit wordt schoolbreed aangeboden aan onze leerlingen. Dit programma is ontwikkeld 
om de leerlingen te ondersteunen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling om zicht te krijgen op hun 
eigen kwaliteiten en die van de ander in hun stormachtige groei van kind naar volwassene.  
De training wordt gedurende het hele schooljaar gebruikt in de mentorlessen en het wordt ingezet 
door de docenten in de omgang met de leerlingen. In de eerste zes weken van het brugklasjaar wordt 
het trainingsprogramma aangeboden. Gedurende de daarop volgende schooljaren wordt de training in 
de lessen geïntegreerd.  

We hopen alle ouders / verzorgers vanaf 19.15 uur te mogen ontmoeten. Aan- of afmelden is niet 
nodig. Het programma start om 19.30 uur. 

Na afloop is er nog de gelegenheid om na te praten met de mentor en de ouders / verzorgers van de 
kinderen die bij uw kind in de klas zitten. 

Met vriendelijke groet, 

 

G.H. van den Pol 
teamleider onderbouw (plg@groevenbeek.nl)  

 

Programma 

19.15 - 19.30 uur  Inloop  (koffie / thee)  
    Opening / algemene mededelingen 
    Presentatie IKOS Harderwijk 
    Met de mentor naar de klas 
ca. 21.00 uur  Informeel samenzijn  

 

tvwo | atheneum | havo | vmbo 
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