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Aan de ouders van de leerlingen uit 4 vwo
Betreffende: start schooljaar en introductiedag dinsdag 28 augustus
Den Haag, juli 2018

Geachte ouder, beste leerling,
Op maandag 27 augustus start het schooljaar 2018-2019. Hieronder geven we u nadere
informatie over maandag 27 augustus en de introductiedag op dinsdag 28 augustus.
Maandag 27 augustus
Uw zoon/dochter wordt om 15.30 uur op school verwacht in de aula.
Nadat de afdelingsleider de leerlingen heeft ontvangen zullen de mentoren in de lokalen
kennis maken met de leerlingen, informatie uitdelen en een aantal laatste mededelingen
doen over de introductiedag.
Dinsdag 28 augustus
07.45 uur
: aanwezig op het schoolplein
08.00 uur
: vertrek richting Seaside Sports in IJmuiden
09.30 uur
: start activiteiten deel 1
12.15 uur
: lunchpauze
12:45 uur
: start activiteiten deel 2
15.30 uur
: vertrek naar school
17.00 uur
: aankomst Lyceum Ypenburg
Tijdens deze sportieve dag worden er volgens een schema verschillende activiteiten
aangeboden: blokarten, bootcamp, boogschieten, ultimate frisbee en powerkiten.
De groepsindeling wordt later bekend gemaakt. Op de achterzijde vindt u een “paklijst”.
Wij wensen u en uw gezin een fijne vakantie en zien de leerlingen graag weer terug op
maandag 27 augustus!
Met vriendelijke groeten,

R. Beyer, W.T.M. Caspers en J.A. Boek
afdelingsleiding vwo bovenbouw
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Paklijst voor uw zoon/dochter:
laat kostbare spullen thuis!
(oude) sportschoenen
handdoek
gemakkelijk zittende kleding.
lunchpakket
verder is het aan te raden om wat extra te eten, te drinken en iets van een
energiereep mee te nemen. Als je tijdens een activiteit flauw bent of honger hebt kun je
even snel wat eten en heb je meteen weer energie.
Er is overigens ter plekke gelegenheid om wat te kopen bij de strandtent.
Afhankelijk van het weer:
windjack / regenkleding (wij laten de activiteiten in principe doorgaan)
zonnebrandcrème, zwemkleding

