Introductie klas 3H – 2022-2023
vrijdag 26 augustus 2022
12.30 - 16.30 uur: Ophalen van je boeken in de sporthal en daarna...kaften!

De onderstaande planning en tijden enzovoorts is gemaakt op basis van de feiten en omstandigheden
zoals wij die nu kennen. Dat betekent dat er wijzigingen mogelijk zijn. Houd hiermee rekening, als je
afspraken maakt bij de tandarts, fysiotherapeut en met je ‘werk’. Een goede start van het schooljaar is
belangrijk, daar horen dit soort activiteiten zeker bij. Daarom zijn we verplicht.

maandag 29 en dinsdag 30 augustus 2022
Geen activiteiten voor klas 3-havo. Je bent vandaag dus vrij.
Opdracht
Stuur je nieuwe mentor een e-mail.
Stel jezelf voor en vertel je mentor wat zij/hij mag weten (over jou en je thuissituatie bijvoorbeeld);
Kijk terug op de eerste en de tweede klas. Hoe ging dat? Wat ging goed, wat kon beter?
Wat zijn je voornemens voor de derde klas?
Doe er een leuke vakantiefoto bij, waarover je iets kan vertellen.
De mentoren zijn:
BroC Claudia van den Broek wi
StrL
Lisette Strooband
ec
VerR Remko Vermeulen
ec

claudia.vandenbroek@mondialcollege.nl
lisette.strooband@mondialcollege.nl
remko.vermeulen@mondialcollege.nl

woensdag 31 augustus 2022
09.30 uur:

Welkom in 3-havo!
We trappen het schooljaar gezamenlijk af in de aula.

10.00 uur:

Kennismaking met je klas
Tijd voor de kennismaking met je nieuwe mentor en klas.
Na een boterhammetje gaan we op de fiets naar Planet Awesome.

13.30 uur:

Planet Awesome
We leren elkaar beter kennen door te bowlen en te lasergamen.

16.30 uur:

Afsluiting, fietsen naar huis

donderdag 1 september 2022
09.00 uur:
10.00 uur:
13.00 uur:

Individuele mentorgesprekken
We gaan creatief aan de slag op school
Vervolg individuele mentorgesprekken

vrijdag 2 september 2022
Start van de lessen (verkort lesrooster)

maandag 14 tot en met woensdag 16 november 2022
Met alle derde-klassen gaan we op kamp in Nütterden. We gaan er op de fiets heen. Op de algemene
ouder-informatieavond vertellen we er meer over. De kosten bedragen ongeveer 100 euro.

Klassenindeling ligt vast
Vóór de vakantie ben je geïnformeerd over de klassenindeling. Deze is gemaakt op basis van
keuzes: wel of geen technasium, Frans of Duits. Ook is een evenwichtige verdeling
meisjes/jongens en een goede spreiding van leerlingen uit de tweede-klassen belangrijk. Het is
niet mogelijk rekening te houden met individuele wensen of te schuiven tussen klassen. Omdat de
groepen groot zijn, is dat niet te doen. De ervaring leert dat je zó gewend bent aan je klas en dat je
binnen de kortste keren nieuwe vrienden en vriendinnen hebt gemaakt.

FIJNE VAKANTIE!

