
 

 
 
Aan de leerlingen en ouders/verzorgers leerjaar 1 Pax h/v 
 
 
Datum : 25 augustus 2022 
Betreft : Informatie start schooljaar 22/23 leerjaar 1 Pax h/v 
Ref. : KEU/SG/U22-103 
 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
De eerste schoolweek noemen we de introductieweek. In deze week gaan de mentor en andere 
docenten je helpen om startklaar te zijn!  
 
Het programma: 
Op vrijdag 26 augustus haal je het boekenpakket op tussen 9.00 uur en 16.00 uur in de gymzaal van 
de locatie Pax h/v. 
 
Maandag 29 augustus  
Deze dag gebruiken de docenten om zelf startklaar te zijn. Jij hoeft dus nog niet naar school, maar 
het is een mooie dag om de boeken te kaften.  
 
Dinsdag 30 augustus  
Start 8.15 uur in de aula. De mentor neemt je mee naar het lokaal voor de 1e mentorles.  
Op deze dag heb je een wisselprogramma met mentorlessen, sport, muziek en een bezoek aan de 
bibliotheek. De mentor zal je er alles over vertellen.  
 
Je hebt een pauze om 9.55 uur en om 12.25 uur en daarvoor moet je zelf eten en drinken 
meenemen. Wij zorgen voor wat lekkers.  
Voor de sportactiviteit heb je geen extra sportkleren nodig en je hoeft maar één boek mee te nemen: 
Zó leer je! 
 
De mentor zal op deze dag je informeren over hoe de rest van de schoolweek eruitziet en wat je 
daarvoor nodig hebt.  
 
Eindtijd 14.05 uur. 
 
Woensdag  31 augustus  
Je start om 9.05 uur.  Op deze dag heb je een mentorles, een vakles en 3 lessen waarin je de laptop 
krijgt en met hulp alles gaat klaarzetten op jouw laptop.  
 
Eindtijd: 14.05 uur  
 
Donderdag 1 september  
Dit is een sportieve en gezellige dag buiten school. We gaan met de fiets naar Riverside.  
Je start om 9.05 uur op school en onder begeleiding fiets je met je klasgenoten naar Riverside.  
 
Eindtijd: 14.05 uur. 
 
Vrijdag 2 september  
Op deze dag krijg je twee mentorlessen en zijn de overige lessen vaklessen.   



 

 
 
 
Op het dagrooster zie je hoe laat je moet beginnen en hoe laat de lessen eindigen.  De mentor zal 
ook dit op dinsdag uitleggen. 
 
Voor dinsdag, woensdag en vrijdag heb je altijd je etui, agenda, kleurpotloden, 2 of 3 schriften en de 
boeken van de vakken van het dagrooster bij je.  
Voor alle dagen neem je een lunchpakket mee.   
De mentor zal je vertellen wat je nodig hebt voor de sport op donderdag.  
 
Aan het eind van de week ken jij je klasgenoten en docenten, weet jij hoe het rooster eruit ziet, waar 
je moet zijn, hoe je met je agenda om moet gaan en nog heel veel meer. Je bent startklaar!  
 
We zien je heel graag de 30ste augustus en wensen je veel succes en plezier!  
 
Vriendelijke groet,  
 
mentoren leerjaar 1  
 
 


