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Betreft: Uitnodiging aankomst gala

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Dit jaar sluiten onze leerlingen hun examenperiode af met een spetterend gala. Dit zal plaatsvinden op
donderdag 6 juni aanstaande.
Van 18.00 uur tot 20.00 uur zullen de leerlingen voor de school arriveren in een bonte stoet van fraaie
en soms ludieke voertuigen.
Wij willen u van harte uitnodigen om bij de aankomst van de leerlingen aanwezig te zijn.
Om de doorstroom te versnellen willen wij u vragen niet te veel foto’s te maken bij aankomst van de
auto’s. Wij hebben een eigen schoolfotograaf en de door hem gemaakte foto’s zijn een aantal dagen
na het gala op onze website te bewonderen. Op het schoolplein zal aan de linkerkant een decor
opgezet worden waar u verder foto’s kunt nemen. Tevens willen wij u vragen tijdens het aankomen
van de auto’s achter de geplaatste hekken te blijven staan. Eerdere jaren werd de aankomst van de
auto’s belemmerd doordat er te veel mensen op de straat stonden. Ook kwam de veiligheid hiermee
in het geding. Dat willen we dit jaar graag voorkomen.
Zoals hierboven beschreven staat zullen er tijdens de aankomst en het gala foto’s gemaakt worden.
Deze foto’s worden geplaatst op onze website en een aantal zal geplaatst worden op het sociale
media kanaal van de school (Instagram/Facebook). Wij zijn ons ervan bewust dat er sinds vorig
schooljaar een nieuwe privacywet (AVG) geldt. Mocht u bezwaar hebben tegen het plaatsen van foto’s
waar uw zoon of dochter op staat, dan kunt per e-mail contact zoeken met de heer Mores.
Vanaf 20.00 uur vindt het gala plaats in de aula van onze school. Het gala is toegankelijk voor alle
eindexamenleerlingen van Het Heerenlanden en het personeel, evenals introducees uit de
voorexamenklassen. Het gala duurt tot 22.00 uur. Toegang tot het gala is gratis.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en kijken uit naar donderdag 6 juni.
Met vriendelijke groet,
teamleiders examenklassen
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