
  

 
 

 
Aan de leerlingen en de ouders/verzorgers van leerjaar 3 t/m 6  

 

 
Oldenzaal, 20 augustus 2021 

 
  

Betreft: Programma opening schooljaar 2021-2022  

 
  

Geachte ouder, verzorger, beste leerling,  
 

Het nieuwe schooljaar 2021-2022 begint op woensdag 25 augustus a.s. om 08.30 uur met 

een mentoruur. Het overzicht waarop je kunt zien in welk lokaal je het eerste uur moet zijn, hangt 

in de hal bij de kluisjesruimte en bij de receptie. Je maakt op deze dag kennis met de mentor en 
andere klasgenoten. Aansluitend aan het mentoruur zijn er lessen op het tweede, derde en vierde 

uur.  
 

Vanaf het vijfde uur zijn er voor de leerlingen activiteiten met de mentor in het kader van 

kennismaking. Het vijfde uur start in het lokaal waar je ook het eerste uur met je mentor was. 
Samen met je klasgenoten én je mentor ga je naar het sportveld. 

 
Op het sportveld is een knalfeest ingepland waar je als leerling samen met de mentor aan 

deelneemt. Wij hebben een event georganiseerd met diverse spelen en uiteraard wordt er gezorgd 
voor een snack om het sportieve gehalte te versterken! Het programma zal ongeveer tot 16.00 uur 

duren. 

 
COVID-maatregelen: 

Gelukkig gaat de school open voor alle leerlingen. We hebben met elkaar de verantwoordelijkheid 
te nemen om te zorgen dat dit zo goed mogelijk verloopt. We verwijzen hiervoor naar het nieuwe 

coronaprotocol dat de wettelijke kaders beschrijft, na te lezen via deze LINK. Het handhaven van 

de mondkapjesplicht heeft alleen effect wanneer we dit allemaal doen en er samen op toezien dat 
iedereen bij het verlaten van de les een mondkapjes op heeft. We vragen je om elkaar aan te 

spreken wanneer maatregelen niet opgevolgd worden.  
 

Tenslotte willen we je wijzen op de lestijden voor komend schooljaar: 

 
Normaal lesrooster  Verkort lesrooster  

1e les  08.30 - 09.20   08.30 - 09.10  
2e les  09.20 - 10.10   09.10 - 09.50  

pauze  10.10 - 10.30  09.50 - 10.10  
3e les  10.30 - 11.20   10.10 - 10.50  

4e les  11.20 - 12.10   10.50 - 11.30     

5e les  12.10 - 13.00  11.30 - 12.10 
pauze  13.00 - 13.30  12.10 - 12.40  

6e les  13.30 - 14.20   12.40 - 13.20  
7e les  14.20 - 15.10   13.20 - 14.00    

8e les  15.10 - 16.00  14.00 - 14.40  

 
 

Wij wensen iedereen prettige laatste vakantiedagen toe en tot ziens op woensdag 25 augustus a.s.  
 

 
Met vriendelijke groet,  

de afdelingscoördinatie,  

 
Nicole Teunissen: 3 havo en 3 vwo  

Mart Evers: 4 havo 
Tonicha de Sousa: 4 en 5 vwo 

Joke Klumper: 5 havo en 6 vwo 

https://www.twentscarmelcollege.nl/nieuws-agenda/coronavirus-covid-19

