
 
Aan: Ouder(s)/verzorger(s)/leerlingen van klas 2 mavo, havo en vwo  
Betreft: Introductiedagen 
  
 
Noordwijkerhout, 17 juli 2020 
 
 
Geachte heer, mevrouw, beste leerling, 
 
Nu het huidige schooljaar ten einde is, willen wij graag even kort de blik richten op het nieuwe 
schooljaar en met name op de introductiedagen. 
  
Ook volgend jaar starten wij het jaar weer met veel aandacht voor mentorzaken en met name 
class-building.  
 
In dit kader gaan de leerlingen op maandag 7 september met alle 2e klassen richting De Kwakel. Ze 
zullen daar met elkaar deelnemen aan verschillende vormen van class-building. Daarnaast doorlopen ze 
met de klas een survival parcours over water. Voor dit parcours zijn sportieve (oude) kleding en dichte 
sportschoenen een vereiste. Om te kunnen voldoen aan de eisen van de vervoerder is het belangrijk dat 
de leerlingen een mondkapje dragen in de bus. U dient hier zelf zorg voor te dragen. 
 
Zorgt u er alstublieft voor dat uw kind op deze dag voldoende eten en drinken bij zich heeft. Tevens is 
het prettig om zwemkleding, zonnebrand crème, droge kleding, douchespullen en een plastic tas voor 
vuile kleding mee te nemen.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
Maandag 7 september 2020 
 
8.00 uur: verzamelen in lokaal met de mentor  
8.15 uur: vertrek met bus richting De Kwakel 
9.00 uur – 12.30 uur: teambuilding in De Kwakel 
13.00 uur: vertrek met bus richting school 
14.00 uur: aankomst op school 
Rest van de dag: lesvrij 
 
Aangezien het hoofddoel van deze introductiedag hernieuwde kennismaking is, verwachten wij dat alle 
leerlingen meedoen. Mocht het zo zijn dat een leerling om medische redenen absoluut niet mee kan 
doen, verzoeken wij u contact op te nemen met de desbetreffende teamleider.  
 
Wij hopen u/jullie hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Aan deze activiteiten zijn geen kosten verbonden. 
 



 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Mw. L.C.Keurhorst-van Wees        Teamleider vwo onderbouw 
Dhr. J M. Out                 Teamleider mavo  
Mw. S.J.P. de Jong-Osinga  Teamleider havo onderbouw 
 
 


