Aan de ouders/verzorgers van leerlingen van leerjaar 1 2022-2023,

Oldenzaal, 5 juli 2022

Betreft: informatie over de eerste schoolweek voor leerlingen leerjaar 1

Geachte ouder, verzorger en leerling,
Op dinsdag 30 augustus is de start van het nieuwe schooljaar van uw zoon/dochter. In deze brief
lichten we kort het programma voor de eerste schoolweek toe:
Voor leerlingen
Maandag 29 augustus:
•
Lesvrij voor leerlingen
•
Uitlevering bestelde laptops via The Rent Company aan leerlingen
Dinsdag 30 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.
•
Vandaag ben je rond 14.00 uur - 14.30 uur klaar.
•
De ICT-helpdesk is aanwezig voor vragen over WiFi voor je mobiele telefoon.
•
Vandaag hoef je nog geen laptop mee te nemen
Woensdag 31 augustus:
•
t1bk1- t1bk2
•
t1kt1- t1kt2- t1kt3
•
t1th1-t1th2
•
t1hv1-t1hv2-t1hv3
•
t1ve1
Bovenstaande klassen starten om 10.00 uur met een kennismakingssportdag op de sportvelden
van locatie De Thij. De leerlingen moeten daarvoor om 9.45 uur omgekleed aanwezig zijn in het
introductielokaal.
•
•
•
•
•

t1bk3- t1bk4
t1kt4-t1kt5-t1kt6
t1th3
t1hv4-t1hv5-t1hv6
t1ve2

Bovenstaande klassen starten om 9.00 uur. De klassen draaien een dagrooster met hun mentoren.
De leerlingen moeten hiervoor hun laptop meenemen.
•

Vandaag ben je rond 14.00 uur - 14.30 uur klaar.

Donderdag 1 september:
•
t1bk3- t1bk4
•
t1kt4-t1kt5-t1kt6
•
t1th3
•
t1hv4-t1hv5-t1hv6
•
t1ve2

Bovenstaande klassen starten om 10.00 uur met een kennismakingssportdag op de sportvelden
van locatie De Thij. De leerlingen moeten daarvoor om 9.45 uur omgekleed aanwezig zijn in het
introductielokaal
•
•
•
•
•

t1bk1- t1bk2
t1kt1- t1kt2- t1kt3
t1th1-t1th2
t1hv1-t1hv2-t1hv3
t1ve1

Bovenstaande klassen starten om 9.00 uur. De klassen draaien een dagrooster met hun mentoren.
De leerlingen moeten hiervoor hun laptop meenemen.
•

Vandaag ben je rond 14.00 uur - 14.30 uur klaar.

In het kader van de introductie, organiseren we donderdagavond 1 september in de hal van onze
school een discoavond voor al onze eersteklassers. De avond begint om 19.00 uur en eindigt om
21.00 uur. Wij laten leerlingen die avond niet eerder weggaan in verband met de veiligheid.
Wij verzoeken u afspraken met uw zoon/dochter te maken over het naar huis gaan.
De consumpties à € 0,50 moeten contant worden betaald.
Kennismakingsavonden voor ouders:
•

Maandag 12 september
18.30 uur - 19.15 uur 1KT en 1TH

•

Dinsdag 13 september
18.30 uur - 19.15 uur 1HV

•

Donderdag 15 september
18.30 uur - 19.15 uur 1BK en 1VE

Wij wensen u en uw kind een heel fijn schooljaar en veel succes met de studie!
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

