Aan leerlingen en ouders van 5 vwo

datum

onderwerp

augustus 2018

Introductie vwo 5

Beste leerlingen van 5 vwo,
Hopelijk hebben jullie genoten van een heerlijke zomervakantie en hebben jullie weer zin om te
beginnen. De introductie vindt plaats op dinsdag 21 augustus en woensdag 22 augustus starten de
lessen volgens het rooster.
Programma 21 augustus
13.00 uur
We verwelkomen jullie op school in een lokaal (kijk op het bord in de hal)
We gaan dan het volgende doen:
- bijeen met de mentorgroep, kennismaking met nieuwe leerlingen/mentor
- Namen lijsten controleren
- Uitdelen roosters
14.00 uur
Op eigen gelegenheid (ongeveer 40 min. fietsen) naar:
Mountain Network Rijnboulder
Olympus 3 / 6832 EL Arnhem
15.00 uur
Onder begeleiding van een gecertificeerde instructeur gaan jullie met elkaar de strijd
aan met de boulderblokken. Het maakt niet uit of je ervaring hebt of dat dit je eerste
kennismaking met de sport is, het is voor iedereen toegankelijk. Jullie dienen zelf voor
sportieve kleding en schone sportschoenen te zorgen. Lange haren moeten in een
staart en klimmen in een rok of jurk is niet mogelijk.
17.00 uur
Einde introductie
Tijd :
Start:
Meenemen:

Dinsdag 21 augustus van 13.00 uur tot ongeveer 17.00 uur.
voor lokaalnummer zie indeling in de hal
Fiets, mobiel, pen en papier, makkelijk zittende sportkleding (geen
rokje), schone sportschoenen, elastiekje o.i.d. om loshangend haar vast
te zetten.

Tot ziens op dinsdag 21 augustus!
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 jou.
Mocht deze mail niet zijn aangekomen, controleer en verbeter dan de mailadressen in Magister (zie de
handleiding).
Met vriendelijke groet de mentoren van vwo 5,
Robert Putman, Job Slagter, Katherine Kells, Inge de Leede en Marielle Bekhuis-Kloth

