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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van  

alle leerlingen. 
 

 
 

 
Datum :  18 juli 2022 

Ons kenmerk :  AGR18072022 

Onderwerp :  Start schooljaar 

 

 

  

 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

In de hoop dat u in de komende periode kunt genieten van een fijne vakantie, wil ik u toch 

alvast informeren over de start van het komende schooljaar. 

 

Volgens onderstaand rooster wordt uw kind op dinsdag 6 september 2022 op school 

verwacht: 

 
Dinsdag 6 september 

Wie? Wat? Van Tot 

Leerjaar 1 Introductieprogramma op school 9.45 uur 12.00 uur 

Leerjaar 2 Introductieprogramma op school 12.30 uur 14.30 uur 

Leerjaar 3 Introductieprogramma op school 10.15 uur 12.00 uur 

Leerjaar 4 Introductieprogramma op school 13.00 uur 14.00 uur 

 

Op 6 september is het belangrijk dat uw kind een pen, schrijfpapier en 

een schooltas meeneemt. De leerlingen van leerjaar 1, leerjaar 3 en alle andere nieuwe leerlingen 

gaan deze dag individueel op de foto. Deze foto wordt alleen gebruikt in het 

leerlingenvolgsysteem Magister. 

 
Woensdag 7 september 

Wie? Wat? Van Tot 

Leerjaar 1 Introductieprogramma op de sportvelden 10.00 uur 17.00 uur 

Leerjaar 2 Introductieprogramma op de sportvelden 10.00 uur 17.00 uur 

Leerjaar 3 Introductieprogramma op school 9.10 uur 10.50 uur 

Leerjaar 4 Introductieprogramma op school 11.15 uur 12.55 uur 

 
Donderdag 8 september 

Wie? Wat? Van Tot 

Leerjaar 1 Introductieprogramma op school 9.10 uur 10.50 uur 

Leerjaar 2 Introductieprogramma op school 11.15 uur 12.55 uur 

Leerjaar 3 Introductieprogramma op de sportvelden 10.00 uur 17.00 uur 

Leerjaar 4 Introductieprogramma op de sportvelden 10.00 uur 17.00 uur 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vrijdag 9 september 

Wie? Wat? Van Tot 

Leerjaar 1 
t/m 4 

vmbo-b 

Introductieprogramma op school 9.30 uur 12.55 uur 

Leerjaar 1 
en 2 

vmbo-k 

Introductieprogramma op school 
 

9.45 uur 
 
 

12.55 uur 

Leerjaar 3 
vmbo-k 

Speurtocht Den Bosch, verzamelen op station 
Eindhoven 

9.15 uur 16.00 uur 

Leerjaar 4 
vmbo-k 

Bezoek fotomuseum Den Haag en bezoek 
Scheveningen, verzamelen op station 

Eindhoven 

8.30 uur 20.15 uur 

Leerjaar 1 
t/m 4 

vmbo-gt 

Introductieprogramma op school 9.10 uur 12.55 uur 

 

Om de lessen goed te kunnen volgen, is het noodzakelijk dat uw kind bij aanvang van de 

lessen in het bezit is van alle schoolboeken en andere schoolbenodigdheden. De informatie 

voor het bestellen van de boeken heeft u reeds via school of rechtstreeks van de firma 

Iddink ontvangen. Mocht het bestellen van de boeken via internet tot problemen leiden, 

dan kunt u altijd even met school contact opnemen en vragen naar mevrouw Vriens. 

  

Met vriendelijke groet, 

 

 
A. Gerritsen 

Directeur 


