Aan de leerlingen en de ouders/verzorgers van leerjaar 2

Oldenzaal, 15 juli 2022
Betreft: opening schooljaar 2022-2023 leerjaar 2

Beste ouder, verzorger en leerling,
Graag informeren wij jullie over de gang van zaken betreffende de start van het komende
schooljaar 2022-2023 voor leerjaar 2.
Alle leerlingen zijn op maandag 29 augustus nog lesvrij. De leerlingen van leerjaar 2 worden op
dinsdag 30 augustus om 10.00 uur op school verwacht.
Informatie voor de leerling:
Dinsdag 30 augustus:
•
Om 10.00 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. Daar geeft je mentor uitleg
over het lesrooster, de kluisjes, WiFi en andere schoolse zaken.
•
Laptop, etui en agenda meenemen.
•
Deze dag ben je tot 14.00 uur op school aanwezig.
Woensdag 31 augustus en donderdag 1 september:
•
Op beide dagen starten de leerlingen met een programma waarbij er allerlei
samenwerkings- en groepsopdrachten worden gedaan. Deze activiteiten vinden
plaats bij Actief Twente in Beuningen.
Alle leerlingen moeten op de fiets (een goede fiets) om 09.30 uur aanwezig zijn bij
Actief Twente. Op woensdag zijn de leerlingen rond 14.00 uur klaar en op
donderdag zijn de leerlingen tegen 14.30 uur klaar.
De leerlingen fietsen op eigen gelegenheid naar Actief Twente en fietsen ook op
eigen gelegenheid weer naar huis.
Adres Actief Twente:
Denekamperstraat 49
7588 Beuningen
Op beide dagen leveren de leerlingen de mobiele telefoons in, er zijn daarvoor
kluisjes/boxen aanwezig. Het gaat op deze twee dagen om de teambuilding in de
klas. In noodgevallen kunnen ouders met school bellen, school belt dan de
betreffende mentor. De mobiele telefoon mag dus mee, maar bij aanvang van de
dag nemen we ze in.
•

•
•

De leerlingen hebben beide dagen onderstaande nodig:
- een fiets
- een lunchpakket
- afhankelijk van het weer eventueel regenkleding
Aangezien alle leerlingen van leerjaar 2 zich deze twee dagen op de fiets
verplaatsen, zullen we op dinsdag aandacht besteden aan de fietsveiligheid met de
groep.
Woensdag 31 augustus van 19.00 uur - 21.00 uur: disco leerjaar 2 in de hal van
school.

Vrijdag 2 september:
•
Start reguliere lessen volgens lesrooster op Zermelo
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 school bekende e-mailadressen. Daarnaast wordt alle correspondentie ook op onze
website geplaatst.
Wijzigingen (ook gedurende het schooljaar) 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 Ouders/Verzorgers
De schoolboeken bestelt u bij Iddink, hierover heeft u eind juni een e-mail ontvangen. De boeken
zullen worden thuisbezorgd.
Via mijn.tcc-leerling.nl komt de leerling op het leerlingportaal.
Kennismakingsavonden voor ouders:
•

Maandag 12 september 2kt en 2th
19.45 uur - 20.30 uur

•

Dinsdag 13 september 2hv
19.45 uur – 20.30 uur

•

Donderdag 15 september 2bk en 2ve
19.45 uur – 20.30 uur

Wij wensen iedereen een prettige zomervakantie toe.
Met vriendelijke groet,
Ook namens de schoolleiding,
De coördinatoren,
Alecxandra Franken
Esther Pronk
Marie-José Vreeswijk
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