Aan de ouder(s)/verzorger(s) en
de leerlingen van klas 3TL
Betreft: introductiedagen schooljaar 2022-2023
Den Haag, augustus 2022

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
De zomervakantie is weer bijna voorbij en wij zijn verheugd dat er een nieuw en spannend schooljaar
voor ons ligt. Een schooljaar waarbij uw zoon/dochter voor het eerst te maken krijgt met
schoolexamens. Om het schooljaar met elkaar te kunnen starten, is er vanaf dinsdag 23 augustus een
introductieprogramma gepland. Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat wij de introductiedagen
belangrijk vinden voor een goede start in klas 3. Het zijn schooldagen waarbij aanwezigheid verplicht is.
Hieronder treft u het programma aan voor de eerste schoolweek.
Maandag 22 augustus
Deze dag zijn de leerlingen nog vrij.
Dinsdag 23 augustus
10.30-14.00 uur kennismaken met de nieuwe klas en mentor met o.a. het schrijven van een brief aan
de nieuwe mentor en een samenwerkingsopdracht in de gymzaal (sportkleding niet
nodig). In de hal hangt een lijst in welk lokaal uw zoon/dochter verwacht wordt.
Meenemen voor deze bijeenkomst:
- een gevuld etui (elke leerling moet het hele jaar beschikken over: een etui met 3 pennen in
verschillende kleuren, potlood, gum, puntenslijper, passer, geodriehoek, rekenmachine (Casio fx82MS of vergelijkbaar), evt. enkele kleurpotloden, markeerstift.
Woensdag 24 augustus
08.45-11.00 uur sport- en spelactiviteiten klas 3A, 3B, 3F en 3G
10.45-13.00 uur sport- en spelactiviteiten klas 3C, 3D en 3E
Alle leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar 'De Uithof', Jaap Edenweg 10 te Den Haag en worden
daar om 08.45 uur of 10.45 uur verwacht (afhankelijk van de klas). Wilt u ervoor zorgen dat uw
zoon/dochter weet hoe hij/zij daar kan komen per fiets of met het openbaar vervoer? Er is daar geen
gelegenheid tot omkleden, leerlingen moeten dus al in sportieve kleding komen waarin men kan
klimmen en klauteren, rennen en trampolinespringen.
Donderdag 25 augustus en vrijdag 26 augustus: start van de lessen volgens het rooster. Alle boeken
moeten gekaft zijn en zijn voorzien van etiket met de voornaam, achternaam en klas van de leerling.
Etui moet volledig gevuld zijn.
Andere belangrijke data voor u:
dinsdag 30 augustus 20.00 uur Om het belang van dit jaar te onderstrepen, nodigen wij u graag uit voor
een informatieavond over over de gang van zaken in klas 3 met onder andere uitleg over de
schoolexamens en het Programma van Toetsing en Afsluiting. Er volgt nog een brief met meer
informatie.
dinsdag 13 september: Mentorgesprekken. Er worden gesprekken ingepland met de
ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en de mentor(en). U kunt dan verder kennismaken met de mentor(en).

Wij vinden het erg belangrijk om alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) te spreken en rekenen op uw
aanwezigheid. Dit gesprek duurt 10 minuten. Het vindt plaats tussen 14.00-22.00 uur. Over deze
gesprekken volgt ook nog verdere informatie.

Wij hopen op een prettige samenwerking dit schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Mevr I.M.J. Meesters-Sahl
teamleider bovenbouw

