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Aan de leerlingen van klas 4 havo en hun ouder(s)/verzorger(s)  

 

 

Zwolle, 18 augustus 2021 

Kenmerk: 2021/006/app/haf 

Betreft: Eerste schooldag en introductiedag 

 

 

Geachte heer/mevrouw, beste leerling, 

 

Wat fijn om iedereen na een lange en toch wel echt zonnige vakantie weer te mogen ontvangen.  

Om het jaar weer op een goede manier te beginnen, worden de leerlingen op maandag 23 augustus 

om 14.00 uur in aula A welkom geheten door de studieleider. 

 

Op de eerste dag wordt er kennisgemaakt met de mentor en wordt informatie verstrekt over de 

introductiedag van donderdag 26 augustus, waarop we een bezoek brengen aan Ameland (zie 

onderstaande bijlage). 

 

Hopend je/u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Manon Appelmelk 

Stefan Hamster 

Studieleiders 3, 4, 5 havo 
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Programma introductiedag 
 
Beste leerling, 
 

Donderdag 26 augustus hebben wij een leuke introductiedag op Ameland! We vertrekken om 7.30 uur 

vanaf de parkeerplaats bij het PEC-stadion. Zorg dat je om 7.20 uur aanwezig bent. 

 

Trek sportieve kleding aan.  

En wat mag je zeker niet vergeten voor deze dag?  

 

Een mondkapje, zwemspullen, handdoek, zonnebrand, warme kleding, regenjas, lunchpakket, 

drinken en natuurlijk een goed humeur . 

 

Het programma van deze dag: 

 

07.30 uur   Vertrek parkeerplaats stadion PEC Zwolle 

09.30 – 10.15 uur   Bootreis met een privé-boot  Holwerd - Ameland 

11.00 – 12.30 uur   Fietstocht over het mooie eiland 

12.30 – 13.30 uur   Eigen lunch op het strand 

13.30 – 16.30 uur   Beach, water en teambuildingaction                                                                                                   

17.00 – 18.00 uur   Barbecue op het strand 

18.15 – 18.45 uur   Fietsen naar fietsverhuur Kiewiet en de fietsen inleveren 

19.00 – 19.45 uur   Bootreis met een privé-boot  Ameland – Holwerd 

21.15 uur                  Aankomst parkeerplaats stadion PEC Zwolle 

 

Zou je voor a.s. maandag even door willen geven aan mevr. Hogenkamp of wij nog ergens rekening 

mee moeten houden? Denk bijvoorbeeld aan allergieën, diëten, blessures. 

 

Wij hebben er veel zin in!                                                                                          

 

Met vriendelijke groet,  

 

Manon Appelmelk en Stefan Hamster 


