Aan: Ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen
Betreft: Start nieuwe schooljaar 2021-2022 (alle leerlingen)

Noordwijkerhout, 19 juli 2021

Geachte mevrouw, heer,
Start van het nieuwe schooljaar
De zomervakantie begint officieel op maandag 19 juli en eindigt op vrijdag 27 augustus 2021.
Alle leerlingen worden op woensdag 1 september op school verwacht volgens het rooster zoals dat voor
de leerlingen in Som staat.
Voor de diverse introductieprogramma’s verwijzen wij u naar de begeleidende brief per jaarlaag.
Eventuele roosterwijzigingen ten gevolge van deze programma’s zullen ook in Som verwerkt worden.
Voor alle duidelijkheid: klassen 5 havo en 6 vwo hebben geen apart introductieprogramma.
Benodigde leermiddelen
Als de boeken bij Van Dijk Educatie besteld zijn, worden ze tijdig bij u thuis bezorgd.
We verwachten van iedere leerling dat hij/zij altijd over de volgende spullen beschikt.
schriften (15 stuks, waarvan 3 met ruiten van 10 x 10 mm)
een pen
(kleur-)potloden
een goed werkende passer
een geo-driehoek
een rekenmachine voor de onderbouw: Texas Instruments TI-30XB of TI-30XS, voor de
bovenbouw de TI-84 Plus CE-T, TI-Nspire CX (alleen de versie zonder CAS) of TI-Nspire CX II-T
(zowel versie met als zonder CAS)
In klas 4 mavo is de Grafische Rekenmachine niet toegestaan!
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2021-2022
Ik verzoek u dringend bij de planning van uw vakanties met dit rooster rekening te houden. De
schoolleiding kan en mag alleen om zwaarwichtige redenen extra verlof verlenen.
Aanvragen voor extra verlof dienen schriftelijk bij de teamleider van de betreffende afdeling tijdig te
worden ingediend, dus niet als de reis al geboekt is. U dient daarbij gebruik te maken van het formulier,
dat u kunt downloaden van de website van de school: www.collegeleeuwenhorst.nl
Week 42
Week 52
week 1
Week 9

en

Herfstvakantie

ma 18 t/m vr 22 oktober 2021

Kerstvakantie

ma 27 december 2021 t/m vr 7 januari
2022
ma 28 februari t/m vr 4 maart 2022

Voorjaarsvakantie

Week 16
Week 17 en 18
Week 21
Week 23
Week 28

2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

ma 18 april 2022
ma 25 april t/m vr 6 mei 2022
do 26 t/m vr 27 mei 2022
ma 6 juni 2022
ma 11 juli t/m vr 19 augustus 2022

Namens alle personeelsleden wens ik u een hele prettige vakantie.
Met vriendelijke groet,

C.T. Slats
Rector

