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Betreft: introductieactiviteiten
Den Haag, juli 2018
Geachte mevrouw, mijnheer,
Zoals u in de brief over de start van het schooljaar kunt lezen worden de leerlingen uit
2M1 en 2M2 op maandag 27 augustus 2018 om 13.30 uur op school verwacht.
Ze maken kennis met hun nieuwe klasgenoten, de mentor en ontvangen informatie
gedurende een programma dat ongeveer 1,5 uur duurt. De leerlingen ontvangen ook
informatie over de introductiedag die dinsdag 28 augustus zal plaatsvinden. Hierbij leren
de leerlingen elkaar goed kennen en maken ze een gezellige start met het nieuwe
schooljaar.
Introductieprogramma dinsdag 28 augustus:
Verzamelen om 9.15 uur op school. Samen met de mentor en een begeleidend docent
gaat de klas, met de fiets, naar Bowlingcentrum het Karrewiel in Delft voor 1,5 uur
bowlen. Daarna gaat de groep een uur mee met de rondvaartboot in Delft. Rond 13.30
uur zijn de leerlingen weer terug op school.
Het is voor deze activiteit dus noodzakelijk dat de leerlingen op de fiets komen.
In de vakantie heeft u o.a. een factuur ontvangen t.b.v. het kamp voor 2 mavo. Wij gaan
van 19 t/m 21 september 2018 naar “Summercamp Heino” (nabij Zwolle; zie evt.
www.heino.nl ) voor een aantal dagen waarin groepsopdrachten, kennismaking,
sportieve uitdaging en gezelligheid met elkaar centraal staan. Dit is één van de
manieren waarop we een positief groepsgevoel binnen onze 2e jaars mavoklassen willen
stimuleren. Het kamp is een verplichte activiteit. In de mentorlessen zal uw kind alle
informatie ontvangen en op de ouderavond waarvoor u begin september een uitnodiging
ontvangt, zullen de ouders nader geïnformeerd worden.
Ik wens u en uw kinderen een fijne vakantie en ik zie de leerlingen graag op maandag
27 augustus a.s.
Met vriendelijke groet,
Mw P. Molegraaf,
Afdelingsleider mavo

