
Betreft : start nieuwe schooljaar 2017-2018 

5 september 2017 

Beste leerlingen en ouders /verzorgers tweede klas, 

We hopen dat jullie allen terugkijken op een fijne vakantie. In deze brief wordt informatie gegeven 

over de start van het schooljaar.  

Graag zien we alle leerlingen op vrijdag 8 september 2017 om 10.00 uur op school. Samen met de 

mentor en de Begeleider Passend Onderwijs maken we weer kennis met elkaar en met de school.  

Iedereen krijgt zijn rooster, een kluisje en het programma van kennismaken op maandag en dinsdag 

as. wordt doorgesproken. Vrijdag stoppen we rond 12.30 uur. 

Het programma volgende week ziet er als volgt uit: 

Maandag 11 september van 9.00 -13.00 uur 

We starten in de klas van de mentor en gaan vervolgens een circuit met verschillende onderdelen 

doen. Je hebt daarvoor alleen een etui met inhoud, agenda en gymschoenen nodig. 

Dinsdag 12 september van 9.00-15.00 uur 

Vandaag komt de schoolfotograaf om individuele foto’s te maken en een klassenfoto.  

Daarna gaan alle eerste klassen naar Artis onder begeleiding van docenten. Daar volgt een opdracht 

in kleine groepjes. We zullen rond 14 .15 uur met alle leerlingen teruggaan naar school. 

Aankomst rond 15 .00 uur op school. 

De telefoons en andere kostbare spullen verzamelt de mentor vooraf aan het vertrek en bergt alles 

op in de kluis. Na afloop worden alle spullen teruggegeven aan de leerlingen. 

Voor dit uitstapje is het nodig dat leerlingen een vervoerskaart bij zich hebben met voldoende 

saldo! (Extra) eten en drinken meenemen is verstandig. We lunchen in Artis. Iets kopen doen we 

niet! 

Woensdag 13 september starten de lessen volgens rooster. 

Graag willen we u uitnodigen op de eerste ouderavond op dinsdag 19 september van 19.30 -20.45 

uur. We verwachten alle ouders (zonder leerlingen) om kennis te maken met elkaar, de mentor en 

andere medewerkers die van belang zijn voor de begeleiding van uw kind. Ook krijgt u informatie 

over het schoolkamp in Lage Vuursche van 25-29 sept. 

25-26-27-september voor klas 1H en 1B                             27-28-29 september voor 1A en 1C 
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