
    
     
 
 
 
 
Heemskerk, 14-08-2020 

 

Betreft: programma introductieweek 

 

Beste studenten (en ouders), 

 

De zomervakantie is bijna voorbij, ik hoop dat je er van hebt genoten. Op school zijn we druk bezig 

met voorbereidingen voor het nieuwe jaar en hebben er heel veel zin in! 

Via deze brief wil ik jullie informeren over het programma van de introductieweek.  

Deze week duurt van dinsdag 18 augustus tot en met vrijdag 21 augustus.  

 

Aangezien de activiteiten onder lestijd vallen wordt verwacht dat alle studenten deelnemen aan de 

geplande activiteiten.  

 

Maandag 17 augustus:  

Vergaderingen en inrichting lokalen na verbouwing. Alle leerlingen zijn lesvrij. 

 

Dinsdag 18 augustus:  

Introductieprogramma met de klas van 10.00-14.00 uur. 

 

Woensdag 19 augustus:   

Introductieprogramma met de klas van 10.00- 14.00 uur 

 

Donderdag 20 augustus: 

Introductieprogramma met de klas van 10.00- 14.00 uur 

 

Vrijdag 21 augustus: 

Organisatiedag en schoolfotograaf. Julie komen op school op een afgesproken tijd om met mij je 

leerdoel en stage te bespreken, je kluissleutel op te halen en op de foto te gaan. In de eerste 

schoolweek ontvang je het tijdstip waarop je verwacht wordt.  

 

Aandachtspunten: 

• Kom op tijd 

• Ben je ziek, meld dit graag rond 8 uur  (0251 -226601) 

• Zorg voor een ordner (met 2 ringen), tabbladen, oortjes en een pen. 

• Heb je een laptop, dan mag je daar gebruik van maken en kun je het meenemen. School 

heeft voor de Entree ook een laptopkar gereserveerd. 

• Neem je ID mee, een foto is noodzakelijk voor de inschrijving bij het ORGB 

• Het is fijn als ik je mobiele nummer heb. Stuur een berichtje naar 06-44212855, dan zet ik je 

in de groepsapp en kan ik je op de hoogte houden van het laatste nieuws. 

• We moeten in de introductieweek al best pittig aan de slag. Zorg dat je fit bent en eten en  

drinken mee neemt. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Liesbeth Kivit 

Entree  


