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Aan de ouders van de leerlingen uit 5 havo
Betreft: kennismaking mentor en introductiedag
Den Haag, juli 2018

Geachte mevrouw, mijnheer,
Op maandag 27 augustus start het schooljaar 2018/2019. Hieronder geven we u nadere
informatie.
Maandag 27 augustus
Uw zoon/dochter wordt om 15.00 uur op school verwacht in de aula. Na een centrale
instructie gaan de leerlingen met de mentoren mee naar de diverse lokalen voor verdere
informatie en krijgen zij de roosters uitgereikt.
Programma:
15.00 uur
15.15 uur
16.00 uur

: welkom + korte instructie afdelingsleider
: kennismaking mentor + informatie examenjaar en roosters
: einde

Dinsdag 28 augustus
De leerlingen komen met eigen vervoer naar Kijkduin. Ze worden om 11.45 op de locatie
Suiderstrand verwacht. Daar gaan we eerst samen lunchen (voor lunch en drinken wordt
gezorgd!). Daarna worden de leerlingen in groepen ingedeeld en nemen ze deel aan
diverse strandactiviteiten. We vragen de leerlingen zich sportief te kleden (zie bijgaande
kledinglijst). In principe gaan alle activiteiten ongeacht het weer gewoon door. Alle
activiteiten vinden plaats op het strand. Er zijn kleedruimtes met douches. Vooral bij
warm weer is het handig dat de leerlingen zelf extra drinken en zonnebrandcrème
meenemen. Het programma eindigt rond 15.00 uur. U kunt alvast een kijkje nemen op
de website van de locatie: https://www.suiderstrand.nl/. Wij hebben er zin in!
Ik wens u en uw gezin een fijne vakantie en ik zie de leerlingen graag gezond weer terug
op maandag 27 augustus!
Met vriendelijke groet,
Esther Knol
Afdelingsleider 3, 4 en 5 havo
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Kledinglijst en aandachtspunten











Gemakkelijk zittende kleding
Gemakkelijk zittende schoenen, bij voorkeur sportschoenen
Windjack / regenkleding (wij laten de activiteiten altijd doorgaan)
Let op met lenzen
Zorg dat een bril goed is bevestigd (brillentouwtje)
Zwemkleding
Droge kleding en eventueel handdoek voor het douchen
Zonnebrandcrème
Extra energiereep / drinken / brood

