
  

 

 
 

 

Aan de leerlingen en ouders/verzorgers van het eerste leerjaar 2019-2020 

 

 

 

Oldenzaal, 2 juli 2019 

 

 

Betreft:  gang van zaken eerste schoolweek 2019-2020 leerlingen eerste leerjaar 
 

 

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 iets over de eerste dagen van dit voor jou zo nieuwe 
en spannende schooljaar: 
 

1. We beginnen maandag 26 augustus: 
 Om 11.00 uur word je op school verwacht. Als je met de fiets komt, neem dan de 

ingang aan de Titus Brandsmastraat en zet je fiets op slot in één van de rekken. 
 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. 
 Je mentor geeft je uitleg over het lesrooster en het jaaroverzicht. 
 Je hebt vandaag je agenda, pen, potlood, gum nodig. 

 Vandaag ben je rond 13.00 uur klaar. 
 
2. Dinsdag 27 augustus: 

 De lessen beginnen vandaag om 8.30 uur. 
 Na vier lesuren zijn er tot 14.30 uur onder leiding van je mentor in jouw vaste 

lokaal allerlei introductieactiviteiten. 

 
3. Woensdag 28 augustus: 

 Vandaag hetzelfde programma als gisteren. 
 

4. Donderdag 29 augustus: 
 Vandaag hetzelfde programma als gisteren. 
 Disco in de kantine van 19.00 uur tot en met 20.30 uur. 

 
5. Vrijdag 30 augustus: 

 Vandaag zijn er geen lessen. 
 Om 8.30 uur is er een gezamenlijke opening van het schooljaar. We hebben in de 

kantine een gezamenlijk ontbijt met alle nieuwe eerste klassers. 
 Om 8.30 uur buiten op het plein verzamelen voor het vertrek per fiets naar  

Het Hulsbeek. 

 Vanaf 10.00 uur heb je een sportdag op Het Hulsbeek tot ongeveer 14.00 uur. 
 
6. Week 36 kennismakingsavonden: 

 Woensdag 4 september 18.30 uur kennismakingsavond ouders klas 1B en 1KT. 
 Donderdag 5 september 18.30 uur kennismakingsavond ouders klas 1HV1-1HV2-

1HV3. 

 Donderdag 5 september 19.45 uur kennismakingsavond ouders klas 1HV4-1VE. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

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, 

 
Susan Meulenbroek, adjunct-directeur 1-2 havo/vwo 
 
Rick Schulten, adjunct-directeur  1-2 vmbo 
 
Alecxandra Franken, afdelingscoördinator 1-2 havo/vwo 
 

Esther Pronk, afdelingscoördinator 1-2 vmbo  
 
 


