
Aan: Ouder(s)/verzorger(s)/leerlingen van klas 2 mavo, havo en vwo
Betreft: Introductiedagen

Noordwijkerhout, 16 juli 2021

Geachte heer, mevrouw, beste leerling,

Nu het huidige schooljaar ten einde is, willen wij graag even kort vooruitblikken op het nieuwe
schooljaar en de introductiedagen.

De leerlingen volgen op woensdag 1, donderdag 2 en vrijdag 3 september samen met de mentor een
workshop muziek en een workshop kunst en vormgeving. De leerlingen hoeven hier niets voor mee te
nemen. De precieze tijd en datum is per klas terug te vinden in SOM.

Het programma is als volgt:

Woensdag 1 september
9.30 - 11.30 2Ma en 2Mb KV

2Vd en 2Ha muziek
12.00 - 14.00 2Vd en 2Ha KV

2Ma en 2Mb muziek
Donderdag 2 september
9.30 - 11.30 2Hb en 2Hc KV

2Va muziek
12.00 - 14.00 2Va KV

2Hb en 2Hc muziek
Vrijdag 3 september
9.30 - 11.30 2Vb KV

2Vc muziek
12.00 - 14.00 2Vc KV

2Vb muziek

De leerlingen zijn buiten de workshops om vrijgesteld van lessen voor de rest van de dag.
Let op! Op de dagen dat de leerlingen geen workshops hebben volgen zij het reguliere lesrooster.



Op maandag 6 september gaan alle tweede klassen poldersporten in De Kwakel. Daar nemen de

leerlingen met elkaar deel aan verschillende vormen van teambuilding. Ook doorloopt iedere klas een

survivalparcours over het water. Voor dit parcours zijn sportieve (oude) kleding en dichte sportschoenen

een vereiste. Om te 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 is als volgt:

Maandag 6 september
08:30 - 12:10 les volgens rooster
12:10 verzamelen in een lokaal volgens rooster en vertrek richting De Kwakel
13:00 - 16:00 teambuilding in De Kwakel
17:00 vertrek met de bus richting school
17:45 aankomst op school

Aangezien het hoofddoel van deze introductiedag de 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. E.K.H.G.J. Draijer-Verduijn Teamleider vwo onderbouw
Dhr. J M. Out Teamleider mavo
Mw. S.J.P. de Jong-Osinga Teamleider havo onderbouw


