Aan de leerlingen van klas 5 havo en hun ouders/verzorgers

datum

onderwerp

21 augustus 201723
augustus 2017

Introductie havo-5

Beste havo-5 leerling,
Hopelijk heb je genoten van een heerlijke zomervakantie en heb je weer zin om te beginnen.
De introductie start woensdag 30 augustus om 8:45 uur op school en wel in de aula.
Introductieprogramma:
Na het afhandelen van een aantal schoolzaken, willen de mentoren een sportieve start van het jaar
maken samen met jullie.
We gaan kajakken op de Linge. Om 10.15 uur moet je aanwezig zijn op het startpunt: kruising
Muskushouwsestraat / Weteringsewal in Heteren (kaartje z.o.z.).
Je fietst daar vanuit school naar toe, ongeveer 40 minuten fietsen. Na een korte instructie gaan jullie
in drietallen kajakken. Je krijgt verplicht een zwemvest om en een waterdicht tonnetje voor je mobiel,
portemonnee en fietssleuteltje mee. We kajakken stroomafwaarts in westelijke richting. Op het
eindpunt staat de lunch gereed. Tijdens het kajakken worden de fietsen naar het eindpunt gebracht.
Ga dus niet op de scooter, want dat past niet in de wagen waarmee de fietsen naar de
lunchplek vervoerd worden. Na de lunch om ca. 12.30 uur ben je de rest van de dag vrij. Donderdag
31 augustus heb je les volgens je normale rooster.
De mentoren havo-5 zijn dit schooljaar:
Sjon van de Sant
(SAS) docent biologie
Monique Verkuijlen
(VEM) docente scheikunde
Danny van Geest
(GED) docent geschiedenis
Maaike Zwikker
(ZWM) docent Nederlands
Ben Helmus
(HEL) docent economie
Lot van der Meijs
(MEL) docente Engels
Brief en mail Deze brief is de enige brief die we dit schooljaar per post versturen. Alle overige brieven
worden per mail verstuurd. Ter controle is deze brief is ook per mail verstuurd aan je ouders én aan
jezelf. Mocht deze mail niet zijn aangekomen, controleer en verbeter dan de mailadressen in magister
(zie de handleiding).
Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren havo-5,
Dirkjan van Dijk
Afdelingsleider havo
Tijd :
Start:
Kajakken:
Meenemen:
Lunch:

Lot van der Meijs
Coördinator 4 & 5 havo

woensdag 30 augustus van 8:45 uur tot ongeveer 13.00 uur
Dorenweerd College
kruising Muskushouwsestraat / Weteringsewal in Heteren
fiets, handdoek, regenkleding, telefoon
deze wordt door de mentoren verzorgd

Om 10.15 uur aanwezig zijn op startpunt Muskushouwsestraat / Weteringsewal.
School is bereikbaar op 026-3397030

