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Aan: ouders en leerlingen van 3 en 4 mavo
Betreft: kennismaking
Den Haag, juni 2018

Beste ouders en leerlingen,
Allereerst een korte introductie: mijn naam is Petra Molegraaf en vanaf augustus 2018
zal ik de afdelingsleider van de gehele mavo zijn en daarmee Dhr. Zondervan opvolgen.
Wanneer u al oudere kinderen op school heeft zitten kent u mijn naam wellicht nog, want
tot twee jaar geleden heb ik een aantal jaren leiding gegeven aan de afdeling mavo
onderbouw. Ik kijk er naar uit om uw kinderen te kunnen volgen en begeleiden van
aanname tot eindexamen. Tijdens de informatieavonden in september kunnen we nader
kennismaken.
In het nieuwe schooljaar worden de leerlingen van 3 mavo en 4 mavo op maandag 27
augustus om 14.30 op school verwacht. Ze zullen dan kennismaken met mij en met hun
mentor en klasgenoten. We verzamelen in de aula. Het programma zal duren tot uiterlijk
16.00 uur.
Na de eerste kennismaking op school hebben we op dinsdag 28 augustus een
introductieactiviteit in en om de school en de sporthal.
3 mavo start om 8.45 uur in de sporthal. Hun programma duurt tot 12.30 uur.
4 mavo start om 12.45 uur in de sporthal. Dit programma loopt door tot 16.00 uur.
In verband met de activiteiten is het nodig dat de leerlingen aan het volgende denken:
* trek makkelijke kleding en schoenen aan
* neem een handdoek mee
Op woensdag starten we volgens het rooster met de lessen.
Het wordt een energieke start van schooljaar 2018 – 2019!
Voor nu wens ik u en uw gezin een hele fijne zomervakantie.
Mede namens de mentoren van 3 en 4 mavo,
Mw. P.C. Molegraaf,
Afdelingsleider mavo

