Aan de ouders/leerlingen
van klas TH2

Datum: juli 2022

|

Onderwerp: Programma startweek TH2

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Hierbij delen we het programma van de startweek voor onze tweedejaars kansklassen TH2.
We starten met de leerlingen op dinsdag 6 september van 11.00 tot 13.00 uur met een kennismaking met de
nieuwe mentor en de klas. Diezelfde middag kunnen de leerlingen ook de boeken en lockersleutel ophalen. De
lokalen worden in Magister vermeld.
Woensdag 7 september
Deze dag gaan we samen met de leerlingen van T2 naar de Belgische Ardennen, waar we gaan wandelen langs
het riviertje de Ninglinspo in de buurt van Nonceveux. In dit prachtige riviertje zitten diverse watervallen waar
leerlingen vanaf mogen glijden (geen verplichting maar zeker de moeite waard). De leerlingen worden om 8.30
uur op school verwacht en dienen zich dan te melden bij hun mentor. Vanuit school lopen we samen naar de
Sligro waar om 9.00 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 begeleidt door de mentoren, aangevuld met andere docenten.
Benodigdheden voor onderweg:
- leerlingenpas (van afgelopen jaar is ook goed) of een identiteitskaart
- regenkleding
- warme trui (ook meenemen als het hier warm weer is)
- lunchpakket
- 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
Donderdag 8 september
Op vrijdagochtend start om 9.30 uur een programma op school. De lokalen worden vermeld in Magister.
Leerlingen dienen met een goed werkende fiets naar school te komen en hun Plenda, schrijfgerei en een eigen
lunchpakket mee te nemen. Om 11:30 uur fietsen we gezamenlijk naar Home of Heroes in Buggenum voor
verschillende sportieve activiteiten. Trek dus sportschoenen en kleding aan waar je gemakkelijk in kunt bewegen.
Bij Homes of Heroes is er gelegenheid om eventueel een kleine versnapering te kopen. Het programma in
Buggenum is om 16:15 afgelopen, waarna we weer samen naar Roermond fietsen. We zullen rond 17:00 weer
terug zijn op school.
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Vrijdag 9 september hebben de TH2 leerlingen vrij.
Voor alle duidelijkheid laten we nog even weten dat ook tijdens de activiteitendagen het leerlingenstatuut van
kracht is.
Met vriendelijke groet,
Mede namens de mentoren van TH2, dhr. Abdelhakim Boutamgharin en mevr. Judith Beljaars,

Tessie van Katwijk-Kersten,

Daniëlle Cluitmans,

Teamleider

Leerlingencoördinator TH2, HV2, V2 en TTO2
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