
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Betreft: startweek 2 havo/vwo 
 
 
 
Beste leerling, 
 
Het einde van de zomervakantie nadert en ik hoop dat je een prettige tijd hebt gehad en met veel plezier aan 
het schooljaar gaat beginnen. Graag nodig ik je uit voor de eerste schooldag en geef ik je informatie over de 
gang van zaken in de eerste schoolweek.  
 
Op dinsdag 18 augustus word je om 09.30 uur op school verwacht om je schoolboeken op te halen en voor 
de eerste mentorbijeenkomst. Volgens de volgende indeling 
 

2B EEVN 12 

2HA TMNI 36 

2HC RYHN 11 

2VA LSVN 13 

2VC MLRA 03 

2VD SNTU TAKI 24 
 
 
Het lukt ons niet altijd direct een volledig boekenpakket te leveren. Bij de ontvangst van je pakket krijg je een 
formulier met daarop je schoolvakken en alle bijbehorende boeken. We verwachten dat je je boekenpakket 
controleert op volledigheid en dit formulier met je handtekening z.s.m. inlevert bij je mentor. Mocht het pakket 
onvolledig zijn, dan vul je op het formulier in wat ontbreekt en meld je bij je mentor dat je een onvolledig 
pakket hebt ontvangen.  
( NB De schoolboeken worden gratis in bruikleen gegeven en zijn duur in aanschaf. Hou er rekening mee dat 
je bij beschadiging of zoekraking de kosten moet betalen. Je kunt in de middag je boeken kaften.)  
 
 
Op woensdag 19 augustus starten de lessen volgens het rooster en komt de schoolfotograaf. 
 
Donderdag 20 augustus is een kennismakingsdag met je mentor en je klas. Meer informatie hierover krijg je 
van je mentor via de mail. 
 
Vrijdag 21 augustus lessen volgens het rooster 
 
En voor je ouders: 
Op onze website vindt u veel belangrijke informatie, zoals de jaarplanning en het aanvragen van verlof. Voor 
vragen kunt u terecht bij de mentor van uw kind. 
 
De ouderavond vindt plaats op dinsdag 1 september om 19.15u. Schrijf de datum alvast in uw agenda, 
informatie volgt! 
 
 
Ik wens je een succesvol schooljaar toe en zie je graag op de eerste schooldag, 
 
 
Mede namens de leerjaarcoordinatoren, met vriendelijke groet, 
 
Reineke Hesselt van Dinter 
 
 
 
 


