Aan de nieuwe leerlingen van leerjaar 1, schooljaar 2022-2023

Oldenzaal, 20 Juni 2022
Betreft: uitnodiging kennismakingsmiddag

Beste leerling,
Nog even en je tijd op de basisschool zit erop. Het wordt tijd om afscheid te nemen van jouw
basisschool.
Nu gaat het dan eindelijk echt gebeuren! Je gaat naar het voortgezet onderwijs, naar locatie De
Thij van het Twents Carmel College. Een mooie school waar je van harte welkom bent. Je bent
geplaatst in leerjaar 1BK, 1KT, 1TH, 1HV of 1VE.
We zullen de klassen zorgvuldig indelen en op vrijdagmiddag 1 juli krijgen je ouders een e-mail
waarin staat in welke klas je volgend schooljaar geplaatst bent en welke mentoren je volgend
schooljaar hebt.
Natuurlijk ben je ontzettend benieuwd hoe het allemaal zal gaan. Bij wie zit ik in de klas, wie
worden mijn mentoren en hoe zal het rooster eruit zien? Kan ik het goed met iedereen vinden,
vinden ze me aardig? We begrijpen heel goed dat dit spannend is voor jou. We zullen proberen
alles zo goed mogelijk te vertellen.
Wij willen de overstap voor jou zo prettig mogelijk laten verlopen. Daarom starten we met een
kennismakingsmiddag op dinsdagmiddag 5 juli. We nodigen je voor deze middag volgens
onderstaand schema uit.
Start kennismakingsmiddag dinsdag 5 juli 2022
13.15 uur - 14.15 uur:
•
t1bk1 - t1bk2
•
t1kt1 - t1kt2 - t1kt3
•
t1th1 - t1th2
•
t1hv1 - t1hv2 - t1hv3
•
t1ve1
14.15 uur - 15.15 uur:
•
t1bk3 - t1bk4
•
t1kt4 - t1kt5 - t1kt6
•
t1th3
•
t1hv4 - t1hv5 - t1hv6
•
t1ve2
We vragen je om tien minuten voor aanvang van de kennismaking aanwezig te zijn. Wanneer je
aankomt bij onze locatie kun je de fiets in de fietsenstalling neerzetten. Op het schoolplein staan je
mentoren klaar met het naambordje van je klas.
Als jullie klas compleet is, zullen de mentoren je meenemen naar één van de lokalen. Je zult dan
kennismaken met je klasgenoten en je mentoren.
Je mentoren vertellen je van alles over onze school en je komt die middag ook op de foto voor je
leerlingenpas.

We vinden het leuk dat je bij ons op school komt. Tot ziens op dinsdagmiddag 5 juli!
Met vriendelijke groet,
De adjunct-directeuren onderbouw
Bart ter Horst
1-2 HV
Susan Meulenbroek
1-2 TH en KT
Julisca Prins
1-2 BK en VE
De Coördinatoren,
Alecxandra Franken
Esther Pronk
Marie-José Vreeswijk

1-2 HV
1-2 TH en KT
1-2 BK en VE

