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Beste leerlingen en ouders/verzorgers,

Zoals bij u bekend is onze leerling Marcolm Rowswell op vrijdag 12 mei op 18-jarige leeftijd
overleden. De begrafenis van Marcolm is op vrijdag 19 mei. Namens de moeder en andere
familieleden nodigen wij alle leerlingen en hun ouders/verzorgers uit voor deze plechtigheid.
De begrafenis vindt plaats op de begraafplaats Oud Eik en Duinen te Den Haag. De
plechtigheid begint om 14.00 uur. Om 16.00 uur worden ter nagedachtenis aan Marcolm
ballonnen op gelaten. De plechtigheid eindigt om 16.30 uur. U/je wordt verzocht om 13.45
uur aanwezig te zijn bij de aula van de begraafplaats.
Tijdens de plechtigheid is vanaf 15.15 uur gelegenheid om afscheid te nemen van Marcolm.
De kist is open.
Ouders/verzorgers moeten zelf hun zoon/dochter ophalen van school en hun zoon/dochter
begeleiden. De school verzorgt het vervoer van en naar de begraafplaats niet.
Wanneer u en uw zoon/dochter naar de begrafenis gaat, vragen wij u het antwoordblad
(achterzijde van deze brief) uiterlijk donderdag 18 mei ondertekend in te leveren bij een van
de groepsmentoren.
Voor leerlingen, die niet naar de begrafenis gaan, gaan de lessen gewoon door.
In de komende periode blijven wij alert op signalen van leerlingen, die moeite hebben met
de verwerking van het overlijden van Marcolm. Als u vragen heeft, dan kunt natuurlijk
contact opnemen met de school.

Namens het team,
Dick Rensen, Loes Aarts en Hanneke Korevaar
(directie)
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Antwoordblad (s.v.p. inleveren bij de groepsmentor)

________________________________________ (naam leerling) uit de groep _______________ is
aanwezig bij de begrafenis van Marcolm Rowswell op vrijdag 19 mei 2017 op de
begraafplaats Oud Eik en Duinen te Den Haag.
Handtekening ouder/verzorger

Datum

______________________________

_________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

Adres:
Begraafplaats Oud Eik en Duinen
Laan van Eik en Duinen 40, 2564 GT Den Haag
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