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Aan de ouders/leerlingen  

van klas T3 

 

 

 

Datum: juli 2022      Onderwerp:  Programma startweek T3 

 

 

 

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 om 11.00 tot 12.00 uur met een openingsles en maken we kennis met 

elkaar en met de mentor. 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. 

 

Op woensdag 7 september spelen we Crazy88! in de binnenstad van Roermond. Leerlingen worden om 10.00 

uur op school verwacht. Lokalen worden nog bekend gemaakt. Na afloop van het spel zullen de leerlingen op 

school een presentatie maken met daarin het verzamelde beeldmateriaal. Het programma zal ongeveer tot 14.00 

uur duren.  

 

Op donderdag 8 september gaan we naar Fun Beach, Velkenskamp 1 in Panheel. De leerlingen worden bij Fun 

Beach verwacht om 09.45 uur. De leerlingen zullen hier met eigen vervoer naartoe gaan. Of dit met de fiets of 

openbaar vervoer is of dat ze door iemand worden gebracht, bepaalt iedereen voor zich.  

 

Wij adviseren om gemakkelijke / sportieve kleding / stevig schoeisel te dragen. De leerlingen zullen in de middag 

een snackpakket ontvangen met een frietje, een snack en een blikje drinken. Eventuele extra consumpties zijn 

voor eigen rekening. Het programma duurt tot ongeveer 14.30 uur waarna de leerlingen de mogelijkheid hebben 

om nog vrij te zwemmen of om naar huis te gaan. Let op: er zullen na het programma geen docenten meer 

aanwezig blijven! Aanwezigheid na het programma is daarmee op eigen risico.  

 

Tijdens de activiteitendagen is het leerlingenstatuut van kracht. 

 

Op vrijdag 9 september is en geen programma en kunnen de leerlingen genieten van een vrije dag.  

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot de mentor van uw zoon of dochter. 

 

Namens de mentoren van 3 vmbo-T+, 

Dhr. V. van Lieshout, Mevr. K. Lamers-Schreurs en Dhr. R. Mulders, 

 

Met vriendelijke groet 

 

Dhr. Pascal Knapen, Teamleider T2 – T3 – T4 

https://broekhin.nl/leerlingenstatuut

