Aan de ouders/leerlingen
van leerjaar 1

Datum: juli 2022

|

Kenmerk: ktwb

|

Betreft: programma startweek leerjaar 1

Beste nieuwe leerlingen,
Hierbij delen we het programma net alle informatie die nodig is voor de start van het nieuwe schooljaar.
Op dinsdag 6 september starten we het nieuwe schooljaar met de openingsles en kennismaking met elkaar en
met de mentor. Je krijgt tevens uitleg over de activiteiten van de startweek.
Dinsdag 6 september
Op deze dag staat een introductieles gepland. Tijdens deze les doe je kennismakingsspelletjes, word je wegwijs
gemaakt binnen de school en ontvang je onze schoolagenda, de Plenda.
12.00- 14.00 uur

Start in de aula van het kleine gebouw.

Meenemen:

Schooltas en een etui met schrijfgerei.

Woensdag 7 en donderdag 8 september
We organiseren twee leuke en actieve ochtenden met verschillende workshops van Kleinkunstig en een extra
mentorles. De TH1 en HV1 leerlingen ontvangen op woensdag de boeken, de TTO1 leerlingen op donderdag.
8.30 - 12.30 uur

Start workshops (Programma en lokaal ontvang je tijdens de introductieles..

Meenemen

- Plenda en etui met schrijfgerei.
- Schooltas en een extra stevige tas (Big Shopper) voor alle boeken.
- Een tussendoortje voor tijdens de pauze.
- Trek kleding aan waar je gemakkelijk in kunt bewegen.

Vrijdag 09 september
Teambuildingsactiviteiten bij Break Out in Swalmen. Je fietst hier vanuit school samen met je klas naartoe
Alle HV1 klassen
8.30 uur

Verzamelen op school.

9.00 - 12.00 uur

Outdoor activiteiten Break Out Swalmen.

Alle TH1 en TTO1 klassen
12.00 uur

Verzamelen op school.

12.30 -15.30 uur

Outdoor activiteiten Break Out Swalmen.
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Kom dus per fiets naar school en trek kleding aan waar je gemakkelijk in kunt bewegen.
Voor alle duidelijkheid laten we nog even weten dat ook tijdens de activiteitendagen het leerlingenstatuut van
kracht is.
Wij wensen jullie een heerlijke vakantie toe en kijken ernaar uit jullie in september weer te mogen ontmoeten!
Mede namens het gehele kansklas-team,
Tessie van Katwijk-Kersten,

Andrew Leenen,

Teamleider

Leerlingencoördinator TH1-HV1-TTO1
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