
Aan: Ouder(s)/verzorger(s)/leerlingen 3 havo en 3 vwo (atheneum/gymnasium)
Betreft: Introductiedagen

Noordwijkerhout, 19 juli 2021

Geachte mevrouw, heer, beste leerling,

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

De leerlingen gaan de eerste week met de mentor naar het strand voor teambuildingsactiviteiten. De
activiteiten vinden plaats op het strand en in het water bij BeachBreak, strandafrit 21 te Noordwijk.
Zorgt u er alstublieft voor dat uw kind voldoende eten en drinken bij zich heeft en uiteraard
zwemkleding, een handdoek, zonnebrandcrème en droge kleding.

De leerlingen volgen de tweede week 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 zijn per klas
terug te vinden in SOM.

Het programma ziet er als volgt uit:

Woensdag 1 september (havo), vrijdag 3 september (vwo)

08:45 - 09:00 verzamelen in een lokaal volgens rooster
09:00 - 09:30 fietsen naar het strand van Noordwijk en omkleden
10:00 - 12:00 eerste ronde activiteiten op het strand en in het water
12:00 - 13:00 lunch (zelf meenemen)
12:30 - 14:30 tweede ronde activiteiten op het strand en in het water

Maandag 6 september (3va, 3vb) en dinsdag 7 september (3ha, 3hb, 3hc)
09:00 - 11:00 workshop 1 (KV of muziek)
11:00 - 13:00 workshop 2 (muziek of KV)

Maandag 6 september (3vc)
11.00 - 13.00 workshop ronde 1 (KV of muziek)
13.00 - 15.00 workshop ronde 2 (KV of muziek)

Er zijn op de workshopdag geen andere lessen voor deze klassen.
Let op! Op de dagen dat de leerlingen geen workshops hebben volgen wel zij het reguliere lesrooster.



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.

Aan deze activiteiten zijn geen kosten verbonden.

Met vriendelijke groet,

mw. E.K.H.G.J..Draijer-Verduijn    Teamleider vwo onderbouw
mw. S.J.P. de Jong-Osinga Teamleider havo onderbouw


