Aan de leerlingen en ouder(s), verzorger(s) havo-5

datum

onderwerp

17 augustus 2020

introductie

e-mailadres

Beste havo-5 leerling, geachte ouder(s), verzorger(s),
Hopelijk heb je genoten van een heerlijke zomervakantie en heb je weer zin om te beginnen.
De introductie start dinsdag 25 augustus om 13:00 uur en wel op het startpunt buiten school: kruising
Muskushouwsestraat / Weteringsewal in Heteren (kaartje z.o.z.).
Introductieprogramma:
We gaan kajakken op de Linge. Om 13.00 uur moet je aanwezig zijn op het startpunt. Je fietst daar
vanuit huis naar toe (vanuit school 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 wat lekkers 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 het
eindpunt vervoerd worden. Op het eindpunt krijg je nog het e.e.a. uitgedeeld, dus zorg dat je daar
sowieso naartoe gaat. Hierna, om ca.16:00 uur ben je de rest van de dag vrij. Woensdag 26 augustus
heb je les volgens je normale rooster.

De mentoren havo-5 zijn dit schooljaar:
- Emiel Davina
(DAE)
- Mark van Burken
(BUM)
- Hans Rutgers
(RUH)
- Anton van der Panne (PAN)
- Walter Rutten
(RUW)
- Lot van der Meijs
(MEL)

docent biologie
docent l.o.
docent bedrijfseconomie
docent Nederlands
docent wiskunde
docente Engels

Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren havo-5,
Inge de Leede
Afdelingsleider havo-4 en -5

Tijd :
Start:
Meenemen:

Lot van der Meijs
Coördinator havo-4 en -5

dinsdag 25 augustus van 13:00 uur tot ongeveer 16:00uur
kruising Muskushouwsestraat / Weteringsewal in Heteren
fiets, handdoek, regenkleding, telefoon

Om 13:00 uur aanwezig zijn op startpunt Muskushouwsestraat / Weteringsewal.
School is bereikbaar op 026-3397030

