Aan de toekomstige leerlingen van klas 2 en hun
ouder(s)/verzorger(s)

uw schrijven
onderwerp
Start schooljaar 2022-2023

ons kenmerk
KokJ/AreD
emailadres

datum
14 juli 2022
doorkiesnummer
024-8200400

Beste leerling van de tweede klas en ouder(s)/verzorger(s),
Hopelijk heb je al veel zin om aan het nieuwe schooljaar te beginnen. Eerst nog maar lekker genieten van
je vakantie!
Wij kijken er in elk geval naar uit om jou op:
Vrijdag 26 augustus tussen 09:00 – 10:00 uur te mogen ontvangen. Je komt dan je boeken ophalen
waar je het nieuwe schooljaar mee gaat werken. Boekenuitgifteplaats: in de gymzalen. Je kan het
hoofdgebouw niet binnen! Let op: je dient je boeken in de doos waarin deze zitten verpakt, mee naar huis
te nemen!
Maandag 29 augustus om 13:30 uur willen we je opnieuw verwelkomen.
Je start met een kennismaking met je nieuwe mentor. Ook maak je kennis met mogelijke nieuwe
klasgenoten. Natuurlijk krijg je ook een behoorlijke portie informatie die belangrijk is om het nieuwe
schooljaar te kunnen starten.
Introductie
Dinsdag 30 en woensdag 31 augustus zijn het vervolg van de introductiedagen.
Op de dinsdag is het noodzakelijk dat je met een goede fiets naar school komt.
Op de woensdag zijn er sportieve activiteiten gepland en wordt je op school verwacht in
buitensportkleding.
Rooster, tijden en verdere informatie over deze dagen, ontvang je op maandag 30 augustus van je
mentor.
Start lessen
Donderdag 1 september starten de lessen volgens het lesrooster, zoals deze straks in Zermelo staat.
Leermiddelen/laptop
Indien je nog geen laptop hebt, vind je informatie over de aan te schaffen laptop op:
https://www.mondialcollege.nl/Mondial_breed/MB_laptops_
Informatie over overige leermiddelen (zoals rekenmachine, etui, potloden, oortjes,
koptelefoon en gymspullen e.d.) vind je op:
website (klik op de link hier links of je gaat naar de website Meeuwse Acker – ouders – kosten & boeken)
Wij wensen jou nogmaals hele fijne vakantiedagen en tot maandag 29 augustus!
Met vriendelijke groet,

Mw. J. Kok-Straatman
afdelingsleider onderbouw

