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Datum:  juli 2021   Onderwerp: 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 7 september starten we het nieuwe schooljaar met een kennismakingsweek. 

Van 12.45 - 13.45 uur: Openingsles en kennismaking met elkaar en met de mentor 

Lokalen worden nog bekend gemaakt. 

 

Op woensdag 8 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 9 september gaan we naar Fun Beach in Panheel. De leerlingen zullen hier met 

eigen vervoer naartoe gaan. Of dit met de fiets is of dat ze door iemand worden gebracht bepaalt 

iedereen voor zich. Er wordt geadviseerd om gemakkelijke / sportieve kleding / stevig schoeisel te 

dragen. De leerlingen worden bij Fun Beach verwacht om 09.45 uur. Het programma duurt tot 

ongeveer 14.00 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.  

 

Adres: Velkenskamp 1, 6097 NN Panheel 

 

Op vrijdag 10 september gaan we met alle leerlingen met de bus naar Toverland in Sevenum. Dit 

nog naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van BC Broekhin.  

 

Tijdens de openingsles op dinsdag zal er nog aandacht worden besteed aan het programma van 

deze week en wat leerlingen elke dag mee dienen te nemen. 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+  

 

Met vriendelijke groet, 

Dhr. Thoolen, 

 

Teamleider T2 – TH2 - T3 – T4 

 

 


