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Geachte ouders, beste leerlingen, 

 

In de eerste schoolweek, maandag 6 t/m vrijdag 10 september, staan een aantal activiteiten 

gepland. Hieronder staat beschreven welke activiteiten op welke dagen plaatsvinden. 

 

Maandag 6 september  

Op deze dag zijn er geen activiteiten voor leerlingen. 

 

Dinsdag 7 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:    Op school; lokalen 716 (V2A), 715 (TTO2A), 714 (TTO2B) 

 

Woensdag 8 september: “wandelen in de Ardennen” 

Op deze dag gaan de tweede klassen wandelen in de Ardennen. Het betreft hier een 

buitenactiviteit. Denk aan wandelschoenen en een regenjas. De fiets stal je in de fietsenstalling op 

school. Verzamelen bij je mentor. Daarna lopen we gezamenlijk naar de Sligro, waar de bus op ons 

staat te wachten. We verwachten om 18.30 uur terug te zijn. 

Tijd:    8:30 – 18:30 uur 

Locatie:    Ninglinspo-Nonceveux, Ardennen. 

Denk aan:   wandelschoenen, regenjas en zonnebrandmiddel. 

 

Donderdag 9 september 

Op deze dag zijn er geen activiteiten voor leerlingen. 

 

Vrijdag 10 september: “Toverland” 

Op deze dag gaan we naar Toverland. Als afsluiting van de startweek gaan we met de gehele 

school naar Toverland, in het kader van 50 jaar BC Broekhin. Vertrek- en aankomsttijden worden in 

de startweek gecommuniceerd. 

 

Aangezien alle dagen normale schooldagen zijn, dienen alle leerlingen aanwezig te zijn. 

Voor alle dagen geldt het schoolreglement.  

Aan de ouders en leerlingen  

uit klassen V2A, TTO2A en TTO2B 

 

 



Op maandag 13 september starten de reguliere lessen. 

 

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

 

Met vriendelijke groet,  

 

Dhr. R. Segers 

Teamleider hv2 - havo3 - vwo2 - tto2 - vwo3 -tto3 


