
 

 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen, 

 

Hierbij het programma van de introductieweek. Lees deze brief goed door! 

 

 

  

Klas 1 + 
2 

Planning Neem je mee? Ouders denkt u aan: 

Woensdag 21 
augustus 
8:30 uur- 12:30 
uur 
 

Opstart dag: 
Rooster 
Brieven (verstuurd in 
de laatste week van de 
schoolvakantie) 
Kluisjes 
En andere 
mentorzaken 

• Geld voor kluis 

• Spullen van de 
materialenlijst 

• 10 uurtje  

• Drinken  

• Je mobiele 
nummer 

 

• Alle leerlingen hebben een 
fiets nodig op school. Reist 
uw kind met het openbaar 
vervoer? Zorg dan dat er 
een fiets in de 
fietsenstalling op school 
staat. 

• Het geld voor de kluis; 

• Brieven (schoolgegevens 
en schoolkosten) om in te 
leveren. 

Donderdag 22 
augustus 
8:30 uur tot 
14:30 uur 

Kennismakingsgesprek. 
Je krijgt op woensdag  
21 augustus te horen 
hoe laat je op school 
verwacht wordt. 

  

Vrijdag 23 
augustus 
8:30 uur tot 
14:30 uur 

Klas 1: 
Activiteiten in het dorp 
Klas 2:  
Activiteiten op school. 
Klas 1&2: 
BBQ 

• Als je een mobiele 
telefoon met 
fotocamera hebt, 
graag meenemen 
(1 per groep) 

• Eten en drinken 
voor de pauze van 
10 uur 

• Eventueel wat geld 
om iets in het dorp 
te kopen 

• 2e jaars: 
kookkleding 

 



 

 

Klas 3 
Planning Neem je mee? Ouders denkt u aan: 

Woensdag 21 
augustus 
8:30 uur- 13:00 
uur 
 

Mentorzaken 
 
Bowlen bij Erica 
(9.30 uur vertrek 
naar Sint Hubert, 
10.30-12.00 uur 
bowlen, 12.30 uur 
vertrek naar huis) 
 
Wanroijseweg 95A, 
5454 GZ Sint 
Hubert 

• Geld voor kluis 

• Routeplanning 
bowlingbaan 

• Geld voor een 
consumptie bij de 
bowlingbaan 

• dat u de brieven 
(schoolgegevens en 
schoolkosten) aan uw 
zoon/dochter meegeeft. 

• Bedenk samen met uw kind 
hoe uw kind zelfstandig naar 
de bowlingbaan kan fietsen. 

Donderdag 22 
augustus 
8:30 uur tot 
14:30 uur 

Kennismakings- 
gesprek. Je krijgt 
op woensdag 21 
augustus te horen 
hoe laat je op 
school verwacht 
wordt. 

  

Vrijdag 23 
augustus 
8:30 uur tot 
14:30 uur 

Ontbijten 
Minute to win it 
Goose chase 
BBQ 

Smartphone met 
camera. 

 

Klas 4+5 
Planning Neem je mee? Ouders denkt u aan: 

Woensdag 21 
augustus 
8:30 uur- 13:00 
uur 
 

Mentorzaken 
 
Bowlen bij Erica (9.30  
uur vertrek naar Sint 
Hubert, 10.30-12.00 
bowlen, 12.00 uur 
vertrek naar huis) 
 
Bowlingcentrum Erica 
Wanroijseweg 95A, 
5454 GZ Sint Hubert 

• Geld voor kluis 

• Routeplanning 
bowlingbaan  

• Geld voor een 
consumptie bij de 
bowlingbaan 

• dat u de brieven 
(schoolgegevens en 
schoolkosten) aan uw 
zoon/dochter meegeeft. 
 

Donderdag 22 
augustus 
8:30 uur tot 
14:30 uur 

Dag vrij houden voor 
gesprek met de 
trajectcoach/stage en 
kennismakingsgesprek 
met de mentor. 

  

Vrijdag 23 
augustus 
8:30 uur tot 
14:30 uur 

Dag vrij houden voor 
gesprekken 
trajectcoach/stage 

  


