
Beste leerlingen,  
Geachte ouders/verzorgers, 

 
 Op het moment dat je deze brief leest, geniet je hopelijk van een fijne vakantie. Toch 
willen wij je graag alvast wat meer informatie geven over de start van het nieuwe 
schooljaar op onze locatie.  

 
Dinsdag 20 augustus begin je met een kennismakingsactiviteit bij Space Jump te 
Kerkrade (Roda J.C. Ring 2k, 6466 NH Kerkrade). Zorg dat je om 9.45 uur buiten bij 
Space Jump verzamelt. Denk aan sportieve kleding. Springsokken krijg je daar. De 
(schaduw)mentoren vangen je op. Eindtijd van de activiteit is uiterlijk 12.00 uur. 
Wil je weten in welke klas je zit? Log in en kijk in SOM. Klik op je naam en kijk in 
welke stamgroep je zit. 
Heb je nog geen gegevens? Je wordt door de mentor ontvangen en hoort ter plekke 
in welke klas je zit. Zorg dus dat je op tijd aanwezig bent! 

 
Woensdag 21 augustus haal je de boeken op. Denk aan een stevige tas! 
Aansluitend is er een introductie met je mentorklas. Dit alles volgens onderstaand 
schema: 

Klas Boeken Lokaal Intro Lokaal 

2A 08.30 uur 102 08.50 uur tot +/- 09.50 uur 104 

2D 08.50 uur 102 09.10 uur tot +/- 10.10 uur 11 

2B 09.10 uur 102 09.30 uur tot +/- 10.30 uur S1 

2F 09.30 uur 102 09.50 uur tot +/- 10.50 uur 105 

2C 09.50 uur 102 10.10 uur tot +/- 11.10 uur S3 

2G 10.10 uur 102 10.30 uur tot +/- 11.30 uur 137 

2E 14.30 uur 102 14.50 uur tot +/- 15.50 uur S2 

 
Donderdag 22 augustus is de eerste lesdag volgens lesrooster tot 12.30 uur (zie 
website). 

 Voor instromers in leerjaar 2 is er aansluitend een ICT-instructie (tot 14:00 uur). 
 

Vrijdag 23 augustus is er wederom les volgens lesrooster tot 12:30 uur (zie 
website). 

  
 Je mag je ouders/verzorgers al vertellen dat wij op maandag 26 augustus om 20.00 
uur een kennismakingsavond organiseren. Vraag je ouders deze avond alvast te 
reserveren in hun agenda. 

 
Wij hebben er erg veel zin in; wij hopen dat jij dat ook hebt. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
L.H.M. Reijnders      
Teamleider Onderbouw    


