
 

 

 
 
 

 

 

Aan de leerlingen en de ouders/verzorgers van leerjaar 2 

 

 

 

Oldenzaal,  9 juli 2021 

 
 
Betreft:  opening schooljaar 2021-2022 leerjaar 2  

 

 
Geachte ouder, verzorger, beste leerling, 

 
Graag informeren wij jullie over de gang van zaken betreffende de start van het komend schooljaar 

2021-2022 voor leerjaar 2. 

Aangezien we aankomend schooljaar 2021-2022 starten als nieuwe onderbouwlocatie op De Thij 
hebben we ervoor gekozen om maandag 23 augustus en dinsdag 24 augustus volledig te gebruiken 
voor het personeel. Vandaar dat alle onderbouwleerlingen van locatie De Thij starten op woensdag 
25 augustus. 

 
Informatie voor de leerling: 
 
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 tref je je klasgenoten en je mentor weer. 
• 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 terug naar het introductielokaal. Daar geeft je mentor uitleg 

over het lesrooster, de kluisjes, wifi en andere schoolse zaken. 

• Laptop, etui en agenda meenemen. 
• Je kiest deze dag voor een viertal workshops die je op donderdag en vrijdag zult 

gaan volgen. 
• Vandaag ben je rond 14.00 uur klaar. 
• 19.00 uur – 21.00 uur disco leerjaar 2 in de hal van school. 

 
Donderdag 26 augustus: 

• 9.00 – 13.00 uur Workshops (2 gekozen workshops). 
 

Vrijdag 27 augustus: 
• 9.00 – 13.00 uur Workshops (2 gekozen workshops). 

 
 
 
Informatie voor ouder/verzorger: 

Wij attenderen u er graag op dat onze correspondentie, zoals u gewend bent, per e-mail verzonden 
wordt naar de bij de school bekende e-mailadressen. Daarnaast wordt alle correspondentie ook op 
onze website geplaatst. 

 
Wijzigingen in uw e-mailadres, mobiele nummers of andere gegevens, kunt u doorgeven aan de 
leerlingenadministratie van onze school: leerlingenadministratie@twentscarmelcollege.nl 
 

Ouders en leerlingen  kunnen op de website alle informatie vinden onder De Thij -> Downloads  
https://www.twentscarmelcollege.nl/locaties/de-thij/downloads 
Tevens zullen er ook een aantal leer- en hulpmiddelen aangeschaft moeten worden. De 

schoolboeken bestelt u bij Iddink. De boeken zullen worden thuisbezorgd. Zie hiervoor ook de e-

mail die u hebt ontvangen over het inleveren van de boeken en bestellen van de boeken. De 

schoolcode voor het bestellen van de boeken voor locatie De Thij is N86C3DGS 

mailto:leerlingenadministratie@twentscarmelcollege.nl
https://www.twentscarmelcollege.nl/locaties/de-thij/downloads


 

 

Via mijn.tcc-leerling.nl komt de leerling op het leerlingenportaal. Dit portaal is speciaal voor alle 

leerlingen van TCC en met per locatie een tabblad met relevante informatie. 

 

Kennismakingsavonden voor ouders: 
 

• Maandag 6 september  
19.45 uur - 20.30 uur 2B en 2VE 

 
• Dinsdag 7 september HV afdeling 

19.45 uur – 20.30 uur 2HV 
 

• Woensdag 8 september KT afdeling 
19.45 uur – 20.30 uur 2KT 

 
 
Wij wensen iedereen een prettige zomervakantie toe en tot ziens op woensdag 25 augustus a.s. 

 
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 Coördinatoren, 
Alecxandra Franken 1-2 HV 
Esther Pronk  1-2 TH en KT 
Marie-José Vreeswijk 1-2 B, BK en VE 
 

 
 

 

 

 

 

  

https://mijn.tcc-leerling.nl/


 

 

 

 


