
Programma introductieweek: ma 3 september t/m vr 7 september 2018 
Kenmerk: 1718-020-222 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,  

Voor alle leerlingen hebben we voor de eerste 
schoolweek een programma georganiseerd waarin de 
leerlingen de ruimte en tijd krijgen om kennis te 
maken met elkaar en de school.  
Hierbij ontvangt u het programma van de introductieweek voor leerjaar 1.  
 
Programma leerjaar 1:  
 
Maandag 3 september: Boeken, rooster en schoolfotograaf 

 Alle klassen van leerjaar 1 : aanwezig om 12.00 uur in het 
mentorlokaal. Duur 1-1,5 uur. 

De leerlingen moeten deze dag een stevige tas meenemen voor hun 
boeken.  
 
Dinsdag 4 september: Kennismakingsdag 

 De lessen zijn vandaag van 8.45 - 13.15 
 De leerlingen nemen hun gekafte boeken mee en de aangeschafte 

schoolspullen. 
 De leerlingen nemen een tussendoortje mee en een lunch. 

Deze dag staat in het teken van kennismaken met de klas, de mentor en 
de school.  
 
Woensdag 5 september: Lessen van vakdocenten 

 De lessen zijn vandaag van 8.45 - 13.15 
 De leerlingen nemen een tussendoortje mee en een lunch 

Deze dag worden er leuke lessen door vakdocenten gegeven.  
 
 
 
 
 
 

 
 

zie voor vervolg achterkant 
  



Donderdag 6 september: Actionplanet Spaarnwoude 
 We verzamelen deze dag met de fiets op eigen gelegenheid om 9.00 

uur bij de pont Buitenhuizen in Assendelft. We nemen de pont van 
9.20 uur (bereikbaar vanuit Assendelft via de N246 of bus 59).  

 Van 10.00 – 14.00 hebben de leerlingen een programma op het 
terrein van Actionplanet in Spaarnwoude (Laaglandersluisweg 12, 
1981 LS Velsen-Zuid, Spaarnwoude Tel. Nr. 023 5392650) 

 Om 14.30 gaat de pont naar Assendelft en gaan de leerlingen op 
eigen gelegenheid naar huis. 

Deze dag is een semi sportieve dag, geschikt voor alle leerlingen. Het is 
verstandig kleding aan te doen die vies en nat mag worden. Verder nemen 
de leerlingen mee: 

‐ Tussendoortje en voldoende drinken 
‐ Lunch 
‐ Handdoek                                  
‐ Droge kleding 
‐ Extra schoenen 
‐ Zonnebrandcrème  

In noodgevallen is school te bereiken via 06 - 13789061 
  

Vrijdag 7 september: Workshops 
 De lessen zijn vandaag van 9.00 - 13.30 
 De leerlingen nemen een tussendoortje mee en een lunch 

Deze dag worden er workshops gegeven in verschillende thema’s (zoals 
bewegen, techniek, koken en beeldende vorming).  
 
Vanaf maandag 10 september is er les volgens het rooster. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
Mw. S. van Briemen 
teamleider 


