Huizen, 18 juli 2022
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,
Hierbij ontvangen jullie van ons informatie over de eerste schooldagen. Donderdag 1 september en
vrijdag 2 september worden de leerlingen op school verwacht voor mentoraatsactiviteiten. Maandag 5
september beginnen de lessen volgens het rooster. In deze brief vinden jullie per jaarlaag het
programma.
4-havo
Op donderdag 1 september word je om 10.00 uur op school in de aula verwacht.
Na een inleiding door de afdelingsleider maak je deze dag kennis met je nieuwe mentorgroep en je
mentoren. Het bovenbouw rooster wordt uitgelegd en er worden introductie-activiteiten ondernomen.
Neem zelf een lunchpakket mee.
Op vrijdag 2 september verwachten we de leerlingen van 4HA en 4HB om 10.00 uur op school. De
leerlingen van 4HC en 4Hi verwachten we om 11.00 uur. Neem een tas mee, je agenda, pennen, je
opgeladen telefoon met voldoende data en regenkleding. Je hebt een fiets nodig (dus niet op de
scooter komen). We verwachten deze dag rond 14.00 uur af te sluiten. We lunchen gezamenlijk.
5-havo
Op donderdag 1 september word je om 10.00 uur op school verwacht. Je ontvangt aan het begin van
die week bericht over de lokalen waar we verzamelen. Je werkt verder aan het PWS. We vragen de
leerlingen uit 5HA, 5HB en 5HC om individueel een pitch voor te bereiden over jullie PWS. Dit geldt
ook voor de leerlingen die hun PWS al afgerond hebben. De pitch duurt maximaal twee minuten en je
vertelt over je onderwerp, je vragen en de voortgang van het PWS. De leerlingen uit 5HI hebben een
ander programma en werken o.a. aan hun bedrijven.
Vrijdag 2 september werken jullie verder aan het pws (5HI IBC-programma). We sluiten de dag af met
een mentoraatsactiviteit in Huizen. De mentoren vertellen jullie daar tijdens de startdag meer over.
We ronden af tussen 15.00 en 16.00 uur.
Een fijne vakantie toegewenst!
Met vriendelijke groet,
mede namens de mentoren,
Eliza van der Heide Wijma
Afdelingsleider havo bovenbouw

