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Aan de ouders en leerlingen  

uit klassen V3A, V3B en TTO3A 

 

 

 

 

Datum: juli 2022 |  Kenmerk: AFM/perb/crtb |  Betreft: programma startweek 

 

 

Geachte ouders, beste leerlingen, 

 

De eerste week na de zomervakantie staat in het teken van kennismaking met de nieuwe mentor en (hernieuwde) 

kennismaking met de klasgenoten. In het kader daarvan organiseren we voor alle klassen en mentorgroepen een 

aantal activiteiten. Sommige activiteiten duren een halve dag, andere een hele schooldag.  

 

Hieronder staat beschreven welke activiteiten op welke dagen plaatsvinden. 

 

Dinsdag 6 september: “Leerling in Beeld” 

Op deze dag staan voornamelijk kennismakingsactiviteiten gepland, waardoor de leerlingen hun nieuwe mentor 

en medeleerlingen leren kennen. Aandachtspunten voor het komende schooljaar komen ook aan bod. 

Tijd:    11:00 – 13:00 uur  

Locatie:    Kijk in Magister voor de lokalen.  

 

Woensdag 7 september 

Op deze dag zijn er geen activiteiten voor leerlingen. 

 

Donderdag 8 september: “Billybird park Drakenrijk te Reuver” 

Op deze dag gaan de leerlingen van V3 en TTO3 naar Billybird park Drakenrijk te Reuver. Op dinsdag 6 

september ontvangen de leerlingen alle informatie. Houdt u er alvast rekening mee, dat de leerlingen op een 

eigen (goed functioneerde) fiets vanuit school naar Reuver zullen vertrekken. 

Tijd:    9:00 – 15:30 uur  

Locatie:    Billybird park Drakenrijk te Reuver. 

Denk aan:  Sportkleren, sportschoenen, zwemkleding en zonnebrandmiddel. 

Bij Drakenrijk zijn de omkleedmogelijkheden beperkt. Leerlingen dienen hier rekening 

mee te houden.  

 

Vrijdag 9 september: “ECI Roermond” 

Op deze dag gaan de leerlingen van V3 en TTO3 naar de ECI in Roermond. Op dinsdag 6 september ontvangen 

de leerlingen alle informatie. Houdt u er alvast rekening mee, dat de leerlingen met eigen vervoer naar de ECI 

dienen te komen 

Tijd:    9:00 – 14.00 uur (exacte tijden ontvangen de leerlingen op 6 september) 

Locatie:    Eci Roermond. 
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Op maandag 12 september starten de reguliere lessen. 

 

Aangezien alle dagen normale schooldagen zijn, dienen alle leerlingen aanwezig te zijn en voor alle dagen geldt 

het leerlingenstatuut. Leerlingen dienen er nu al voor te zorgen dat er op dagen met activiteiten in de startweek 

geen andere afspraken zijn gemaakt (denk daarbij aan een eventueel baantje of bezoek aan tandarts).  

 

Tijdens de openingsles op dinsdag 6 september krijgen de leerlingen alle informatie die zij voor deze week nodig 

hebben.  

 

Mocht u als ouder nog vragen hebben, dan kunt u zich aan het begin van de startweek richten tot de mentor van 

uw zoon of dochter. 

 

Wij wensen allen een fijne en ontspannen vakantie toe! 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het gehele vwo-team, 

 

Rens Afman, teamleider vwo  

 

https://broekhin.nl/leerlingenstatuut

