Aan de ouders/leerlingen
van klas T2

Datum: juli 2022

Onderwerp: Programma startweek T2

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
In deze brief staat alle informatie die nodig is voor de start van het nieuwe schooljaar.
Op dinsdag 6 september starten we vanaf 12.00 tot 14.00 uur met een openingsles waarin we kennis maken
met elkaar. De leerlingen krijgen dan tevens uitleg over de activiteiten in de startweek. Er wordt nog bekend
gemaakt in Magister in welk lokaal ze zich moeten melden.
Woensdag 7 september
Op deze dag gaan we samen met de leerlingen van Th2 naar de Belgische Ardennen, waar we gaan wandelen
langs het riviertje de Ninglinspo in de buurt van Nonceveux. In deze prachtige rivier zijn diverse watervallen waar
leerlingen vanaf mogen glijden (geen verplichting maar zeker de moeite waard).
De leerlingen worden om 8.10 uur op school verwacht en moeten zich dan melden bij hun mentor(en). Vanuit
school lopen we samen naar de Sligro waar om 8.30 uur de bus zal vertrekken. Tussen 17.30 uur en 18.00 uur
zijn we weer terug bij de Sligro, Burghoffweg 28, Roermond.
De tocht wordt begeleid door de mentoren aangevuld met een aantal andere docenten.
Benodigdheden voor onderweg:
- Leerlingenpas! (van afgelopen jaar is ook goed) of een identiteitskaart!
- Regenkleding!
- Een warme trui (ook meenemen als het hier warm weer is)!
- Een lunchpakket.
- Een kleine rugzak voor de wandeling.(voor etenswaren en afval).
- Eventueel een klein bedrag aan euro’s.
- Een extra set (droge!) kleding, inclusief schoenen in een aparte tas. (Deze tas blijft in de bus.).
- Grote plastic zak of vuilniszak voor natte/ vieze kleding en schoenen.
- Badhanddoek.
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Donderdag 8 september
Op donderdagochtend is er een programma op school. De leerlingen moeten zich om 09:30 uur met fiets melden
op school. Het lokaal waar ze verwacht worden staat in magister. Schrijfgerei, Plenda en eigen lunchpakket en
drinken moet je zelf meenemen. Om 11:30 uur fietsen we gezamenlijk naar Homes of Heroes in Buggenum waar
we o.a. gaan lasergamen. We pauzeren onderweg om te eten en te drinken. Het programma in Buggenum start
om 13:00 uur en is om 16:15 afgelopen waarna we weer samen naar huis fietsen. We zullen rond 17:00 weer
arriveren op school.
Tijdens de activiteitendagen is het leerlingenstatuut van kracht.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot de mentor van uw zoon of dochter.
Namens de mentoren van 2 vmbo-T+
Dhr. J. Laurense en Dhr. B.Özdemir

Dhr. Pascal Knapen, Teamleider T2 – T3 – T4
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