Aan de leerlingen van 3 VWO
en hun ouder(s)/verzorger(s)

Betreft: introductie schooljaar 2022-2023
Beste leerling,
Het nieuwe schooljaar start voor jullie met de introductie op
dinsdag 30 augustus. Op vrijdag 2 september starten de lessen met
een verkort lesrooster.
Op dinsdag 30 augustus verwachten we je om 10.00 uur in de aula.
Daarna ga je met je klas naar een lokaal om met elkaar kennis te
maken. Rond 10.30 uur stappen we op de fiets richting de Mookerplas.

LET OP: nieuwe leerlingen die een
laptop hebben besteld via de Rent
Company, kunnen deze vanaf
dinsdag 30 augustus ophalen.

Globaal programma:
10.30u

vertrek vanaf school

12.00u

aankomst bij “Dolfijn” watersport en recreatie.

12.30u

kanoën en zwemmen op de Mookerplas (Siep)

14.00u

BBQ bij “Dolfijn”

15.00u

terugfietsen naar school.

16.00u

aankomst op school

Wat belangrijk is om te weten:
•

•

•
•

We maken een fietstocht van ongeveer 10 km heen en 10 km terug, zorg er dus voor
dat je een goede fiets bij je hebt. De heenreis fietsen we gezamenlijk, na de
activiteiten kunnen de leerlingen zelfstandig naar huis. Bianca van den Wollenberg
fietst daarna weer naar school, leerlingen kunnen ook met haar meefietsen.
Neem een lunchpakket en wat te drinken mee. Voordat je de kano instapt is er nog
wel even tijd om wat te eten. Er is een mogelijkheid om drinken te kopen maar dat is
voor eigen rekening.
Het is verplicht te kunnen zwemmen.
Neem je zwemkleding, handdoek en eventueel waterschoenen mee. Een droog
T-shirt kan handig zijn en bij wat koeler weer een trui.

Op woensdag 31 augustus en donderdag 1
september voeren de mentoren mentorgesprekken
met hun mentorleerlingen. Hiervoor ontvang je via
de mail een uitnodiging van je mentor.
Op vrijdag 2 september starten de lessen.

Vanaf vrijdag 26 augustus kun je je nieuwe rooster zien in Zermelo.
Ook op vrijdag 26 augustus haal je je boeken op. Dat kan tussen 12.30 en 16.30 uur.
We wensen je nog een heel fijne vakantie en tot ziens op dinsdag 30 augustus.

Met vriendelijke groet,
Lisanne Stapel, Bianca van den Wollenberg, Hans Polman en Bathsua Grondman (mentoren)
Luuk Janssen (afdelingscoördinator VWO)
Hermance Wissink (teamleider VWO)

