Aan de leerlingen van havo 3, 4 en 5
en hun ouders

Datum: juli 2022

|

Kenmerk: MON

|

Betreft: Programma startweek havo 3, 4 en 5

Beste leerling,
De eerste week na de zomervakantie staat in het teken van kennismaking met je nieuwe mentor en je nieuwe
klasgenoten. In het kader daarvan organiseren we voor alle klassen activiteiten. Sommige activiteiten duren een
halve dag, andere een hele schooldag.
Hieronder zie je de activiteiten voor jouw jaarlaag:
3 havo:
Dinsdag 06 september
Openingsles. Kijk in magister voor het exacte tijdstip en de lokalen. Tijdens de openingsles maak je kennis met je
mentor en je klas. Naast het overbrengen van een aantal zaken zal deze les dan ook in het teken staan van de
kennismaking en de leerling in beeld.
Woensdag 07 september
Een actieve dag in Drakenrijk! Neem sportieve kleding en je zwemspullen mee, net als een lunchpakketje.
Tijd:

9:00 – 15:30 uur

Locatie:

Billybird park Drakenrijk te Reuver.

Denk aan:

Sportkledij, sportschoenen, zwemkleding en zonnebrandmiddel.
Bij Drakenrijk zijn de omkleedmogelijkheden beperkt. Leerlingen dienen hier rekening
mee te houden.

Donderdag 08 september
Op pad naar Rotterdam! We gaan met de trein en vertrekken vanuit station Roermond. De exacte tijden, wanneer
je op het station moet zijn etc. hoor je tijdens de openingsles. We zijn rond 21 uur die avond terug in Roermond.
Het programma van die dag kies je tijdens de openingsles.
Vrijdag 09 september
Lunch en activiteiten met je mentorgroep. De precieze tijden en locatie hoor je tijdens de openingsles.
4 havo:
Dinsdag 06 september
Openingsles. Kijk in magister voor het exacte tijdstip en de lokalen. Tijdens de openingsles maak je kennis met je
mentor en je mentorgroep.
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Naast het overbrengen van een aantal zaken zal deze les dan ook in het teken staan van de kennismaking en de
leerling in beeld.
Woensdag 07 september
Deze dag staat in het teken van de leerling in beeld en een start met LOB (Loopbaanoriëntatie Begeleiding) en
leren leren. Je hoort tijdens de openingsles hoe laat je op school moet zijn. Check magister voor de lokalen.
Donderdag 08 september
Op pad naar Amsterdam! We gaan met de trein en vertrekken vanuit station Roermond. De exacte tijden,
wanneer je op het station moet zijn etc. hoor je tijdens de openingsles. We zijn rond 21.00 uur die avond terug in
Roermond. Het programma van die dag kies je tijdens de openingsles.
Vrijdag 09 september
Op deze dag ben je bezig met watersport. Neem dus een zwemkleding en een handdoek, zonnebrandolie etc.
mee! De exacte tijden en locatie hoor je op dinsdag tijdens de openingsles.

5 havo:
Dinsdag 06 september
Openingsles. Kijk in magister voor het exacte tijdstip en de lokalen
Woensdag 07 september
Op pad naar Den Haag! We vertrekken om 7.30 met de bus. We zullen in Den Haag de Tweede Kamer en de
regeringsgebouwen bezoeken in een programma verzorgd door ProDemos. Je zult rond 21 uur weer terug zijn in
Roermond.
Donderdag 08 september
Een programma op school gericht op LOB en het Profielwerkstuk. Kijk in magister voor de lokalen en de tijden. .
Vrijdag 09 september
Een actieve dag in Drakenrijk! Neem sportieve kleding en je zwemspullen mee, net als een lunchpakketje.
Tijd:

9:00 – 15:30 uur

Locatie:

Billybird park Drakenrijk te Reuver.

Denk aan:

Sportkledij, sportschoenen, zwemkleding en zonnebrandmiddel.
Bij Drakenrijk zijn de omkleedmogelijkheden beperkt. Leerlingen dienen hier rekening
mee te houden.

Tijdens de openingsles op dinsdag 6 september krijg je van je mentor alle informatie die je voor deze week en in
het bijzonder de hierboven genoemde dag nodig hebt; zorg er echter zelf voor dat je zeker op de dagen in de
startweek geen andere afspraken hebt of maakt (o.a. baantje, bezoek aan tandarts). Op deze dagen of dagdelen
is er een programma.
Voor alle duidelijkheid laten we nog even weten dat ook tijdens de activiteitendagen het leerlingenstatuut van
kracht is. Wij wensen jou een fijne en ontspannen vakantie toe!
Met vriendelijke groet,
Juanita van Montfort, teamleider bovenbouw - HAVO
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