
 

 

 
 
 

 

 

Aan de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van het eerste leerjaar 2021-2022 

 

 

Oldenzaal, 29 juni 2021 

 

 
Betreft:  gang van zaken eerste schoolweek 2021-2022 
 

 

Beste leerling, geachte ouder, verzorger, 

 
We vinden het leuk dat je de komende jaren op onze locatie de middelbare school gaat volgen. 

Hartelijk welkom! In deze brief vertellen we je hoe we de eerste schoolweek gaan organiseren. 

Aangezien we aankomend schooljaar 2021-2022 starten als nieuwe onderbouwlocatie hebben we 
ervoor gekozen om maandag 23 augustus en dinsdag 24 augustus volledig te gebruiken voor het 
personeel. Vandaar dat de leerlingen starten op woensdag 25 augustus. 
 
 
1. Woensdag 25 augustus: 

• Om 9.00 uur word je op school verwacht.  
• In de hal hangen lijsten waarop je kunt zien in welk klaslokaal je moet zijn. 
• In dat lokaal maak je opnieuw kennis met je klasgenoten en je mentor. 
• Van 9.30 uur tot 10.00 uur is er een feestelijke opening voor alle leerlingen en 

personeel in de hal van de school 
• Om 10.00 uur ga je weer met je mentor naar het introductielokaal. Daar geeft je 

mentor uitleg over het lesrooster, de kluisjes, wifi en andere schoolse zaken. 
• Je hebt vandaag je agenda, pen, potlood, gum nodig en je moet je laptop 

meenemen. 
• Vandaag ben je rond 14.00 uur – 14.30 uur klaar. 
• Er is vandaag een digitale helpdesk voor al je vragen over ICT. 

 
 

2. Donderdag 26 augustus: 
•  De 1bk1-1kt4-1kt5-1th3-1hv4-1hv5-1hv6-1hv7-1ve2 klassen starten om 

  9.00 uur.  
 De klassen draaien een dagrooster met hun mentoren. 
- Nader kennismaken met elkaar  
- ICT vliegende start 
- Informatie betreffende het Stewardproject 

•  De 1b1-1kt1-1kt2-1kt3-1th1-1th2-1hv1-1hv2-1hv3-1ve1 klassen 
starten om 10.00 uur met een kennismakingssportdag op de sportvelden van 
locatie De Thij. 

• Vandaag ben je rond 14.00 uur  - 14.30 uur klaar. 
• Van 19.00 uur tot 21.00 uur is er een disco in de hal van de school voor alle 

leerlingen leerjaar 1 

 
3. Vrijdag 27 augustus: 

• De 1b1-1kt1-1kt2-1kt3-1th1-1th2-1hv1-1hv2-1hv3-1ve1 starten om 

9.00 uur  
De klassen draaien een dagrooster met hun mentoren. 
- Nader kennismaken met elkaar  
- ICT vliegende start 

- Informatie betreffende het Stewardproject 
• De 1bk1-1kt4-1kt5-1th3-1hv4-1hv5-1hv6-1hv7-1ve2 klassen starten om 

10.00 uur met een kennismakingssportdag op de sportvelden van locatie De Thij. 
• Vandaag ben je rond 14.00 uur klaar 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

4. Kennismakingsavonden voor ouders: 
 

• Maandag 6 september  
18.30 uur - 19.15 uur 1B, 1BK en 1VE 
19.45 uur - 20.30 uur 2B en 2VE 

 
• Dinsdag 7 september HV afdeling 

18.30 uur – 19.15 uur 1HV  
19.45 uur – 20.30 uur 2HV 

 
• Woensdag 8 september KT afdeling 

18.30 uur – 19.15 uur 1KT en 1TH 
19.45 uur – 20.30 uur 2KT 

 

 
Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de afdelingscoördinatoren. 
 
Wij wensen je een heel fijn schooljaar en veel succes met je studie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

De adjunct-directeuren onderbouw 
 
Jackie Bosch 1-2 HV 
Susan Meulenbroek 1-2 TH en KT 
Bart ter Horst 1-2 B, BK en VE 
 
De Afdelingscoördinatoren, 

 
Alecxandra Franken 1-2 HV 

Esther Pronk 1-2 TH en KT 
Marie-José Vreeswijk 1-2 B, BK en VE 
 
 

 

 

 

  



 

 

 

 


