
Aan de ouders/verzorgers van 
leerlingen klas 2 
 
 
Betreft: start schooljaar leerjaar 2  
 
 
Beste leerling en ouders/verzorgers, 
 
Welkom in leerjaar 2 waar je volgend schooljaar gaat starten. Nu eerst een welverdiende vakantie na zo'n 
bijzonder jaar. Mondkapjes op school, online lessen volgen, halve klassen en allerlei andere maatregelen.   
Laten we hopen dat het na de zomervakantie wat rustiger zal zijn en zoals het er nu naar uitziet zullen we 
volgend schooljaar gaan starten met een normaal lesrooster zonder extra maatregelen. Mocht er in de 
vakantie toch anders besloten worden door de overheid, dan ontvang je daar bericht over in de week voor 
we starten. 
 
In deze brief informatie over de eerste schoolweek. 
 
De 1e schooldag 
 
Op dinsdag 24 augustus verwachten we je om 9.00 uur op school in de aula. 
De eerste schooldag is rond 15.00 uur afgelopen. 
Het programma voor deze eerste schooldag ziet er voor jou als volgt uit: 
 
Ochtend: 
 
-  Centrale ontvangst in de aula, 
-  Kennismaken met je nieuwe mentor en klas, mevr. Vasmeer en klas M2B. 
-  Uitreiking boekenpakket; zorg ervoor dat je een stevige tas bij je hebt om je boeken mee te nemen, 
-  Je ontvangt je lesrooster en je krijgt een kluisje toegewezen. 
-  Voor het gebruik van je kluisje ontvang je een pasje. 
 
Middag: 
 
Wat we precies gaan doen houden we nog even voor ons, maar het is leuk, actief en gezellig. Je hebt je 
sportkleding en binnen gymschoenen nodig. 
 
Wat je de 1e schooldag mee moet nemen: 

- Een schooltas 
- Gevulde etui 
- Een lunchpakket 
- Sportkleding en binnen gymschoenen 

 
Vanaf woensdag 25 augustus beginnen de lessen volgens het rooster. 
De schoolboeken dienen gekaft te zijn tijdens de lessen dus neem je boeken na de 1e dag mee naar huis 
om dit te doen.  
 
We wensen je een prettige vakantie en tot ziens in het nieuwe schooljaar. 
 
Namens het team, 
Dhr. J. Fölsche 
teamleider leerjaar 2 


