1e klassen: 1A,1B,1C, 1D, 1E,1F ,1G, 1H,1K,1L en 1Y
De introductiedag voor deze 1e klassen vindt op dinsdag 27 augustus plaats. Maandag 26 augustus
ben je dus nog vrij. Op dinsdag moet je om 8.45 uur op school zijn. Deze dag heb je van 8.45 uur tot
14.00 uur een introductieprogramma.
De lessen voor deze eerste klassen beginnen op woensdag 28 augustus behalve voor de klassen
1A,1B en 1C. Daarvoor wordt ook op woensdag 28 augustus t/m vrijdag 30 augustus nog een
kennismakingsprogramma georganiseerd. Meer informatie volgt via de mentor.
Op dinsdag 27 augustus staat om 8.45 uur jouw mentor met een bordje met de letter van jouw klas op
het schoolplein voor de ingang van de onderbouw: samen met je klasgenoten ga je de school binnen
naar jullie lokaal.
Tijdens deze introductiedag hoef je de schoolboeken nog niet mee te nemen.
Neem op dinsdag in ieder geval mee:
- Eten en drinken voor in de pauze(s).
- Een agenda (1G en 1H)
- Een gevulde etui met schrijfmateriaal
-Sportkleding
1A: E5 met Dhr. Jager
1B: E7 met Mw. Versteeg
1C: E8 met Dhr. Sanduhan
1D: N3 met meneer Van Der Tak
1 E: H2 met mevrouw Rol
1F: B8 met mevrouw Van Witmarschen
1G: B1 met meneer Pregers
1H: B2 met meneer Bekkema
1K: D5 met mevrouw De Groot en mevrouw Mateboer
1L: D8 met mevrouw Ford en meneer Van Der Meer
1Y: D3 met mevrouw Dik en meneer Plender

2e Klassen:2A,2B en 2C
Op maandag 26 augustus ben je nog vrij. Op dinsdag 27 augustus word je om 8.45 bij de
mentor verwacht voor het introductieprogramma dat tot 14.00 duurt. De mentor informeert je
over het programma op de dagen daarna.
Neem in elk geval mee:
-Eten en drinken voor in de pauze(s)
-Een pen, papier, agenda
-Sportkleding
2A: Mw. Ten Berge in E4
2B: Mw. Kramer in E6
2C: Dhr Evers in E3
2e klassen: 2D, 2E, 2G, 2H,2K en 2Y
De klassen hebben alleen op dinsdag 27 augustus een introductiedag. Op maandag 26 augustus ben
je nog vrij.
De klassen 2D,2E,2G en 2H worden om 8.15 uur verwacht en zijn om 12.50 uur vrij.
2K en 2Y worden om 8.15 uur verwacht, de introductie zal tot ongeveer 9.55 uur duren (aangezien de
leerlingen elkaar al kennen).
De lessen voor deze tweede klassen beginnen op woensdag 28 augustus volgens het rooster.
Neem op dinsdag in ieder geval mee:
- Eten en drinken voor in de pauze(s).
- Een pen, papier en agenda.
- Sportkleding (2K en 2Y NIET)

2D: H6 met meneer Draak
2 E: B5 met meneer Eisink
2G: A3 met mevrouw Vogelzang
2H: B7 met mevrouw Donga
2K: C4 met mevrouw Hamelink en mevrouw Scheper
2Y: C5 met mevrouw Pals en meneer Buringa
3H/V:
De klassen hebben alleen op dinsdag 27 augustus een introductiedag. Op maandag 26 augustus ben
je nog vrij.
3S,3T en 3Y worden om 8.15 uur verwacht, de introductie zal tot ongeveer 9.55 uur duren (aangezien
de leerlingen elkaar al kennen).
De lessen voor deze derde klassen beginnen op woensdag 28 augustus volgens het rooster.
3S: D9 met meneer Lok
3T: B9 met mevrouw Kustner
3Y: D2 met mevrouw De Jong
3 en 4 Basis/Kader:
De Basis/kader klassen leerjaar 3 en 4 volgen op dinsdag 27 augustus een introductieprogramma bij
hun mentor. Zij worden om 9.00 op school verwacht.
Een rooster met mentor en lokaal volgt op 22 augustus.

3 en 4 TL:
De TL bovenbouwklassen maken dinsdag 27 augustus kennis met hun klas en mentor.
De leerlingen van 3 en 4 TL worden om 09:00 uur verwacht in leshuis L bij hun mentor(en). Het
programma zal duren tot ongeveer 11:30 uur. Daarna zijn de leerlingen vrij. De lessen voor de TL
bovenbouw klassen beginnen woensdag 28 augustus volgens het rooster.
Klas
3A
3B
3C
4A
4B
4C
4D

Mentor
Mevrouw van den Dorpe en mevrouw Mehdioui
Meneer van Nassauw
Mevrouw Runge en meneer Kroon
Mevrouw Twilhaar
Meneer Haan
Mevrouw Halli
Meneer Dalsem

Lokaal
L6
L4
L1
L3
L9
L7
L5

4, 5 havo/atheneum en 6 atheneum:
De klassen hebben alleen op dinsdag 27 augustus een introductiedag. Op maandag 26 augustus ben
je nog vrij.
Introductie klassen 4 havo
10.00 uur gezamenlijke start in H7 o.l.v. meneer de Roo.
10.20 uur start in de klas, 4S met mevrouw van den Bremer in M5, 4T met meneer van der Spek in
N2, 4V met mevrouw Baroud in M3, 4W met mevrouwHageman in H1.
11.00 uur gezamenlijk vertrek naar het belevenissenbos.
Trek kleding aan die vies mag worden en/of neem droge kleding mee.
13.30 uur afsluiting bij de friettent met een ijsje.
Introductie klassen 4 atheneum

10.00 uur start in de klas 4Y met meneer Domhof in M8.
11.00 uur gezamenlijk vertrek naar het belevenissenbos.
Trek kleding aan die vies mag worden en/of neem droge kleding mee.
13.30 uur afsluiting bij de friettent met een ijsje.

introductie klassen 5 havo en atheneum
10.00 uur start in de klas met de mentor.
5 havo mevrouw Beekmans in M5, meneer van Effrink in M9 en mevrouw Otten in M4
5 atheneum met meneer Denissen en Hagebout in M1
11.00 uur beachvolleybal op het beachvolleybalveld achter de sporthal.
Neem sportkleding en wat te drinken (evt. iets te eten) mee.
13.00 uur een ijsje.

Introductie klassen 6 atheneum:
10.00 start in de klas met de mentor
6Y met meneer Dijkstra in M3, 6Z met meneer Nauta in N9.
11.00 start ludiek spel bij fietsenstalling
Neem wat te drinken (evt. iets te eten) mee.
13.00 einde spel, presentatie, prijsuitreiking, ijsje.

