Huizen, 13 juli 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen uit klas 1hva,
Met deze mail informeren wij u/jullie graag over een verandering in het mentoraat voor 1hva. Het
mentoraat voor 1hva zal worden ingevuld door Senne van der Pol en Hanane El Abbouti.
Daarnaast hebben we ons introductieprogramma voor de eerste klassen uitgebreid.
Op donderdag 26 augustus start het nieuwe schooljaar. We starten deze dag met het
introductieprogramma in de aula van onze school. De starttijden vindt u ook in het
kennismakingsboekje dat meegegeven is aan de leerlingen.
De klassen 1mha-1mhb en 1mhc
De klassen 1hva-1hvb en 1hvc
De klassen 1vpa-1vpb en 1vt

starten om 9.00 uur in de aula
starten om 9.15 uur in de aula
starten om 9.30 uur in de aula

Er wordt op deze dag veel aandacht besteed aan kennismaken. De kluissleutels worden uitgedeeld, de
tafelgroepen worden ingedeeld en zo zijn er meer zaken die op deze dag aan de orde komen.
In de middag gaan wij met alle klassen survivallen in Almere (dit betreft een aanpassing op het
programma) en zullen rond kwart over vier weer in Huizen aankomen.
We willen graag dat alle leerlingen op deze dag de volgende spullen bij zich hebben:
● schooltas/rugzak
● agenda en etui met (kleur)potloden en pennen
● een lunchpakket
● extra kleding voor tijdens de survival inclusief schoenen die vies mogen worden
● een handdoek
● een tas of zak voor de natte kleding
Vrijdag 27 augustus is een tweede introductiedag. We verwachten alle leerlingen om 10.00 uur in het
lokaal. Deze dag zullen we om uiterlijk 14.00 uur afronden.
Vanaf maandag 30 augustus starten de lessen volgens het rooster.
Op maandag 6 september verwelkomen wij u graag op onze eerste ouderavond. U ontvangt hiervoor
begin volgend schooljaar een uitnodiging.
De informatie over het bestellen van de boeken bij onze boekenleverancier Iddink heeft u reeds
ontvangen via de mail. De informatie staat ook op onze website evenals de informatie over het
bestellen van Chromebooks via The Rentcompany
https://gsf.nl/sghuizermaat/chromebooks-op-huizermaat/. Mocht u gebruik willen maken van het
aanbod van The Rentcompany dan is het belangrijk dat u voor 31 juli de Chromebook bestelt.
Wij wensen u een heel goede zomer.
Hartelijke groet
mede namens de mentoren van leerjaar 1,
Lea Oudmaijer
Afdelingsleider onderbouw

