
                                               
 

 

Aan: alle leerlingen van leerjaar 2 en hun ouders/verzorgers 

 

Betreft: start nieuwe schooljaar 2020-2021 

 

 

Maastricht,  19 augustus 2020 

 

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,  

 

De zomervakantie is inmiddels bijna voorbij. We hopen dat jullie hiervan hebben genoten 

en voldoende energie hebben opgeladen voor schooljaar 2020-2021. Dat nieuwe 

schooljaar begint met enkele studiedagen voor alle docenten. De introductie van leerjaar 

2 vindt plaats op  donderdag 27 augustus (verschillende aanvangstijden) en vrijdag 28 

augustus, telkens van 9.30-13.00 uur.  

 

 

Introductie op donderdag 27 augustus  

 

Let op: er zijn verschillende aanvangstijden voor elke klas.  

 

Het introductieprogramma met de mentor bestaat uit: 

1. (Hernieuwde) Kennismaking met klasgenoten/mentor; je krijgt informatie over de 

start van het schooljaar.  

2. Wandeling met opdrachten.  

 

Lokalen kennismaking:  

 

klas aanvang lokaal 

2A 8.30u 215 

2B 8.30u 216 

2C 8.45u 219 

2D 8.45u 220 

2E 9.00u 221 

2F 9.00u 222 

2G 9.15u 111 

2H 9.15u 116 

2I 9.30u 103 

2J 9.30u 110 

 

Wandeling met opdrachten: 

 

klas Vertrek 

wandeling 

route 

route 

2A 9.15u linksom 

2B 9.15u rechtsom 

2C 9.30u linksom 

2D 9.30u rechtsom 

2E 9.45u linksom 

2F 9.45u rechtsom 

2G 10.00u linksom 

2H 10.00u rechtsom 

2I 10.15u linksom 

2J 10.15u rechtsom 

 



Meenemen:  

 Agenda 

 Schrijfgerei  

 Lunchpakket  

 Zonnebrand  

 

Kleding: 

 Trek stevige schoenen aan en zorg voor kleding die gemakkelijk zit en tegen een 

stootje kan. Let ook goed op het weerbericht en neem eventueel regenkleding 

mee. Zorg bij warm weer voor voldoende drinken.  

 

 

 

Introductie op vrijdag 28 augustus 

 

09.30-13.00 uur: Sportactiviteiten op het sportveld van school  

 

Meenemen:  

 Sportkleding, lunch, drinken, zonnebrand  

 

 

 

Start lessen volgens rooster 

 

 Maandag 31 augustus, 08.30 uur. 

 

 

 

Gesprek voor de ouders met de mentor  

 

Voor ouders/verzorgers staat op verschillende avonden een gesprek met de mentor 

gepland. Het schema ziet u hieronder U bent daarvoor van harte uitgenodigd. U ontvangt 

van de mentor nog een uitnodiging per email, waarin u gevraagd wordt om uw deelname 

aan het gesprek te bevestigen. Op die manier kunnen wij een en ander veilig voor u en 

ons organiseren.  

 

Dinsdag 01-09-2020: 

1. 19.00-19.45 uur 2A olc2  Sander Hamelers 

2. 19.00-19.45 uur 2B kantine Marja Teeninga 

3. 20.00-20.45 uur 2C kantine Odette Lmpens 

4. 20.00-20.45 uur 2D hal  Marian Lemmink/Petra Peerboom 

5. 21.00-21.45 uur 2E olc2  William Spinder 

6. 21.00-21.45 uur 2F olc1  Odylle Mulder 

7. 21.00-21.45 uur 2G hal  Petra Brouns 

8. 21.00-21.45 uur 2H kantine Thea Bertram 

 

Woensdag 02-09-2020: 

1. 20.00-20.45 uur 2I kantine Henri Janssen 

2. 20.00-20.45 uur 2J olc2  René Dings 

 

 

Wij wensen jullie alvast fijne introductiedagen en hopen, dat die het begin zijn van een 

fijn en succesvol schooljaar.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, mede namens alle mentoren van leerjaar 2,  

 

Aleid van Bommel  

teamleider havo 1,2 / atheneum 1, 2 

 

Ben Perry  

teamleider tto havo 1,2 / tto atheneum 1, 2, 3 /  tto gymnasium 1, 2, 3 


