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Aan de leerlingen van klas 1 

 

 

Zwolle, 18 augustus 2021 

Kenmerk: 2020/001/mme/bou/hei 

Betreft: Eerste schoolweek 

 

 

Beste leerling, 

 

Hopelijk heb je een heerlijke vakantie gehad. Op maandag 23 augustus is het zover: je gaat naar de 

brugklas! Om de eerste week goed te laten verlopen, hebben we wat zaken voor je op een rijtje gezet. 

 

Op maandag 23 augustus worden de leerlingen van de klassen mavo en mavo/havo om 11:00 uur op 

school verwacht. De leerlingen van de klassen atheneum en havo/atheneum worden om 12:00 uur 

verwacht. Je komt dan naar de aula van het B-gebouw. Het programma van die dag duurt ongeveer 

anderhalf uur. Je hebt een pen, papier en iets te eten en/of te drinken nodig.  

 
De eerste drie dagen van de week staan in het teken van introductie. Dat betekent dat er tot en met 
woensdag activiteiten georganiseerd worden in het kader van de kennismaking met je klas en mentor. 
Je gaat met je mentor en klasgenoten onder andere naar de Wijthmenerplas, waar spelletjes worden 
gedaan. Ook zijn er (creatieve) activiteiten en is er een voorstelling op school.  
 
Donderdag en vrijdag starten de lessen volgens een rooster dat door de mentor besproken wordt.  
Let op! Dit rooster is anders dan het rooster dat je eerder deze week ontvangen hebt en dat ingaat op 
maandag 30 augustus.  
De mentoren sluiten samen met alle brugklasleerlingen de week af op vrijdagavond met een 
spetterend feest. 
 
Je krijgt op maandag 23 augustus het programma van de hele introductieweek mee naar huis.  

 

Op maandag 30 augustus is er een kennismakingsavond voor de ouders/verzorgers van de leerlingen 

uit 1 atheneum en 1 havo/atheneum.  

Op woensdag 1 september zijn de ouders/verzorgers van de leerlingen uit 1 mavo en 1 mavo/havo van 

harte welkom. Hiervoor komt nog een uitnodiging.  

 

Wij hopen op een goede start van dit nieuwe schooljaar!  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Marijn Meulenbeld, studieleider 1mh 

Inge Bouwhuis, studieleider 1a en 1ha 

Arne ter Heide, studieleider 1m 


