Terneuzen, 7 juli 2020
Beste ouder(s), verzorger(s), beste leerling,
Na dit uitzonderlijke schooljaar, komt de vakantie in zicht. Met deze brief willen we jullie alvast kort,
per afdeling, informeren over de start van het nieuwe schooljaar. De gedetailleerde informatie over de
eerste schoolweek volgt in week 34 (van 17 t/m 23 augustus.
Op maandag 24 augustus hebben leerlingen nog een dag vrij. Voor het personeel staat dan de
jaaropening en de overdracht van hun leerlingen op het programma.
Brugklassen:
De lanceerweek voor de brugklassen start op dinsdag 25 augustus. De leerlingen worden op die dag
rond 9.40 uur op locatie Oude Vaart verwacht, verzamelen op het plein. Het programma eindigt om
ongeveer 14.00 uur. Daarnaast heeft elke klas een tweede dag vol activiteiten, op woensdag,
donderdag of vrijdag. Er vinden nog geen lessen plaats, die starten op maandag 31 augustus.
Vmbo-kb 2 en vmbo-tl 2:
Voor KB2 en T2 start het jaar met een introductiedag op dinsdag 25 augustus. De leerlingen worden
om 10.00 uur op locatie Oude Vaart verwacht, voor een programma waarbij de leerlingen elkaar en de
nieuwe mentor leren kennen. Om 11.00 uur wordt er gestart met een actief
kennismakingsprogramma. Vanaf 26 augustus starten de lessen.
Vmbo-kb 3 en 4:
KB3-leerlingen hebben op dinsdag 25 augustus een opstartmoment met de mentor op het 1e lesuur.
Daarna starten de reguliere lessen.
KB4-leerlingen hebben op dinsdag 25 augustus een opstartmoment met de mentor op het 2e lesuur.
Daarna starten de reguliere lessen.
Vmbo-tl 3 en 4:
De teamleden van vmbo-tl ontvangen de leerlingen van T3 en T4 op dinsdag 25 augustus om 09.00
uur op locatie Zeldenrustlaan voor een introductieprogramma. Vanaf 26 augustus starten de lessen.
Havo 2 en vwo 2:
Voor leerlingen van H2 en V2 betekent de start van het nieuwe schooljaar een wisseling van locatie.
De introductiedag op dinsdag 25 augustus staat in het teken van een kennismaking met deze nieuwe
locatie, de nieuwe klas en de nieuwe mentor. De leerlingen worden op het 2e lesuur verwacht. Op
woensdag 26 augustus het 2e en 3e lesuur starten de leerlingen de dag op met de mentor. Vanaf het
4e lesuur starten de lessen volgens het rooster.
Havo 3 en vwo 3:
De derde klassen van havo en vwo starten op dinsdag het 2e en 3e lesuur de dag op met de mentor.
Ontbijten is niet nodig. Vanaf het 4e lesuur starten de lessen volgens het rooster.

Havo 4:
Voor de leerlingen van H4 is er een introductie op dinsdag 25 augustus waarbij er een kennismaking
met de mentor plaatsvindt.
Havo 5, vwo 4, 5 en 6:
De leerlingen uit H5, V4, V5 en V6 starten op dinsdag 25 augustus met de lessen volgens het rooster.
We wensen jullie een fijne vakantie!
Met vriendelijke groet,
C. Dreves (teamleider brugklassen)
J. Meulbroek (teamleider vmbo-kb)
C.E.R.M. De Baets (teamleider vmbo-tl)
N.T.E. Hemelaar (teamleider havo/vwo 2-3)
M. Maas (teamleider havo 4 en vwo 4-5)
E.J. van de Kerkhove (teamleider havo 5 en vwo 6)

