
    
     
 
 
 
 
Heemskerk, 14-08-2020 

 

Betreft: programma introductieweek T2 

 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 

 

De zomervakantie is bijna voorbij, wij hopen dat u er van heeft genoten. 

Via deze brief willen wij u 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 leerlingen deelnemen aan de 

geplande activiteiten. Een aantal activiteiten zal buiten school plaatsvinden, wij verwachten de 

leerlingen elke dag met de fiets op school of locatie van de activiteit. 

 

Maandag 17 augustus:  

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

 

Dinsdag 18 augustus:  

Introductieprogramma met de klas van 8.30 tot 13:00. Om 8.30 op school verzamelen. We gaan op 

de fiets vanaf school naar Spaarnwoude om daar te kajakken en te mountainbiken. Als je een eigen 

mountainbike hebt, kom dan op je mountainbike. Zorg dat je zwemkleding mee hebt.  

 

Woensdag 19 augustus:   

Introductieprogramma met de klas van 8:30 tot 12:00 op school. 

 

Donderdag 20 augustus: 

Leerlingen aanwezig van 10:00 – 14:00 uur. Om 9:30 verzamelen we op school voor leerlingen die de 

weg niet weten. Sportdag bij DEM atletiek, u ontvangt hier nog nadere informatie over. 

Bij slecht weer gaat de sportdag niet door en worden de leerlingen gewoon op school  verwacht. 

 

Vrijdag 21 augustus: 

Organisatie dag en schoolfotograaf. Leerlingen komen op school op een afgesproken tijd om hun 

trajecten te bespreken met de leermeester, hun boeken te halen en hun kluissleutel en op de foto te 

gaan. In de eerste schoolweek ontvang je van de mentor het tijdstip waarop je verwacht wordt.  

 

Aandachtspunten: 

• indien uw zoon/dochter ziek is, dit graag rond 8 uur melden (0251 -226601) 

• controleert u even of uw zoon/dochter alle materialen al heeft aangeschaft? 

(zie infoboekje dat u thuis heeft ontvangen) 

 

We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dhr. Bouwmeester 


