
 
 

                                              
 

 

 

Maastricht, donderdag 20 augustus 2020 

 

 

Betreft: introductiedagen leerjaar tto 5 schooljaar 2020-2021 

 

 

Beste leerlingen uit 5A, 5B, 5C en 5D,  

 

Wij hopen dat jullie na maanden van thuiswerken allemaal een fijne vakantie hebben 

gehad en dat jullie ondanks de omstandigheden uitgerust en vol goede moed aan het 

nieuwe schooljaar beginnen.  
 
Op woensdag 26 augustus en donderdag 27 augustus starten wij het nieuwe 

schooljaar met een tweedaagse introductie waarbij je jouw mentor, klas en 

jaargenoten op ongedwongen wijze (beter) kunt leren kennen en de eerste informatie 

krijgt om het schooljaar vlot te kunnen starten. Vrijdag 28 augustus heb je vrij.  

 

Het introductieprogramma ziet er als volgt uit: 

 

Op woensdag vindt er een programma plaats op school en op donderdag maken 

we een wandeling door het Limburgse land.  

 

Woensdag 26 augustus  

* Neem vandaag een iPad, laptop of je telefoon mee en pen en papier.  

 

Voor tijden zie de bijgeleverde schema’s: (nog betere) kennismaking met je mentor. 

De droomshow, Informatie LOB, workshop Djembé en workshop CKV (in wisselende 

volgorde) 

Eerst verzamelen in het Atrium, daarna: 

 

 322   Chantal Cellissen  

 323   Linda Hayes 

 302   Wouter Robben 

 303   Leonie Titulaer 

 304   Huub Janssen 

 

 

Waar moet je zijn? 

 Intro en uitleg LOB en Droomshow in startlokaal mentor 
 Workshop Djembé op het sportveld 

 Workshop CAD in lok.318 
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Donderdag 27 augustus  
Voor tijden zie de bijgeleverde schema’s: 

Vandaag maken we een wandeling door het Limburgse landschap. Trek stevige 

wandelschoenen aan en neem eventueel een regenjack en wat te drinken mee. 

Tijdens de wandeling maakt elke groep een tussenstop voor een heerlijke lunch.  

De groepen vertrekken op de volgend tijdstippen: 

I Groep mevrouw Titulaer en mevrouw Hayes vertrek om 10.30 uur bij school 

II Groep meneer Robben vertrek om 11.00 uur bij school 

III Groep mevrouw Cellissen en meneer Janssen vertrek om 11.30 bij school 

 

 

 

Infoavond ouders /verzorgers 

Op maandag 7 september zijn de ouders van leerlingen in tto 5 in de mentorgroep van 

Wouter Robben en Leonie Titulaer om 19.00u van harte welkom voor een 

ontmoeting met de mentor in een van de volgende lokalen:  

 Leonie Titulaer in OLC 2 
 Wouter Robben in de kantine 
 

 

Op maandag 7 september zijn de ouders van leerlingen in tto 5 in de mentorgroep van 

Chantal Cellissen, Huub Janssen en Linda Hayes om 20.00u van harte welkom voor 

een ontmoeting met de mentor in een van de volgende lokalen: 

 Chantal Cellissen in OLC 1 
 Huub Janssen in OLC 2 
 Linda Hayes in de kantine 

De mentoren versturen nog een uitnodiging naar de ouders, met het verzoek zich aan te 

melden, opdat we dat gesprek op een veilige manier voor hen en voor ons kunnen 

organiseren.  
 

Met vriendelijke groet,  

 

De teamleiders: mevrouw Mol, mevrouw Pekelharing 

 

De mentoren van VT5: Chantal Cellissen, Linda Hayes, Wouter Robben, Huub Janssen, 

Leonie Titulaer, Ghislaine Mommer, Linda Ruijters en Sandra Hommen, Ronny 

Hameleers, Guido van den Heuvel en Remco Smeekes 

 


