Zaandam, 19 juli 2022
Betreft: Start schooljaar 2022-2023

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,
Via deze weg informeren wij u graag over de start van het schooljaar 2022-2023.
Programma eerste schoolweek 2022-2023
In de eerste schoolweek van schooljaar 2022-2023 hebben wij voor de leerlingen in leerjaar 1 een
introductieprogramma georganiseerd. Door middel van verschillende activiteiten en spellen maken de leerlingen
kennis met de school, met elkaar en met de mentoren en docenten. Ook krijgen zij informatie over de werkwijze en
afspraken op school.
Het programma is als volgt (let op, het programma is iets aangepast ten opzichte van het programma dat eerder met u
is gedeeld):
Maandag 29 augustus:
• Op deze dag zijn er op school geen lessen
Dinsdag 30 augustus:
• Alle leerlingen worden om 08.30 uur in de aula van de school verwacht en worden ontvangen door de
mentor. Zij doen verschillende activiteiten en het programma duurt tot 13.15 uur. Leerlingen nemen zelf hun
lunch en wat te drinken mee en een grote tas voor het meenemen van het boekenpakket.
Woensdag 31 augustus:
• Op deze dag organiseren wij voor de leerlingen een sportactiviteit. Leerlingen zorgen zelf voor dichte
schoenen. Meer informatie over deze dag volgt nog!
Donderdag 1 september:
• Tussen 09.00 uur en 10.00 uur voeren de mentoren individuele gesprekken met leerlingen. Iedere leerling
krijgt daarvoor een aparte afspraak in de eerste schoolweek.
• Tussen 10.00 uur en 13.45 uur doen we op school verschillende activiteiten, waaronder het bijwonen van een
toneelvoorstelling.
• Na 13.45 uur hebben sommige leerlingen nog een individueel gesprek met hun mentor.
• Om 18.00 uur houden we op het schoolplein een barbecue voor alle leerlingen uit leerjaar 1. Hiermee sluiten
we het introductieprogramma af.
We nodigen hierbij de ouders/verzorgers van harte uit om hun kind op donderdag 1 september om 18.30
uur op te komen halen om op deze manier meteen kennis te maken met de mentoren.

Vrijdag 2 september 2022:
• De leerlingen hebben van het eerste t/m het vierde uur les volgen het schoolrooster (8.30 uur t/m 12.10 uur).
Leerlingen hebben hierbij de juiste boeken, schriften en hun etui nodig.
• Tussen 12.10 uur en 13.30 uur hebben sommige leerlingen nog een individueel gesprek met hun mentor. De
overige leerlingen zijn dan vrij.
Vanaf maandag 5 september 2022 volgen alle leerlingen de lessen volgens het normale rooster. Het rooster
wordt in de eerste week aan de leerlingen meegeven en staat daarnaast in Magister. Nieuwe leerlingen
ontvangen in de eerste week hun magisterinlogcode.
We willen u bedanken voor het vertrouwen in onze school en wij kijken er naar uit om alle leerlingen na de
zomervakantie, uitgerust en vol energie (weer) te mogen ontmoeten op school.
Mede namens Patricia Stevense, teamleider leerjaar 1,
Met vriendelijke groet,

Mohamed el Jaouhari
Meerschoolse directeur Pascal Zuid en De Faam

