
 

 
Aan de leerlingen en ouders/verzorgers leerjaar 2 Pax h/v 
 
 
Datum : 25 augustus 2022 
Betreft : Informatie start schooljaar 22/23 leerjaar 2 Pax h/v 
Ref. : KEU/SG/U22-105 
 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
We starten volgende week met een aangepast programma om ervoor te zorgen dat jullie startklaar 
zijn voor het nieuwe schooljaar. Het programma ziet er als volgt uit.  
 
Vrijdag 27 augustus  
Je haalt je boeken op in de gymzaal Pax h/v tussen 9.00 en 16.00 uur.  
 
Maandag 29 augustus  
Deze dag gebruiken de docenten om zelf startklaar te zijn. Kaft jij je boeken op deze dag?  
 
Dinsdag 30 augustus  
Je start om 9.05 uur met een mentorles "Kennismaken".  
Om elkaar ook op een andere manier te leren kennen ga je na de kleine pauze laser gamen of naar 
de stormbaan. De mentor zal je daar meer over vertellen. 
Je sluit deze eerste dag af met nog een mentorles het 4e uur. De eindtijd is 11.55 uur.  
 
Woensdag 31 augustus  
Je start de dag om 8.15 uur met twee mentorlessen. De overige lessen zijn vaklessen volgens het 
dagrooster.  
 
Donderdag 1 september 
Je volgt de lessen volgens het dagrooster. Ook op deze dag is er een mentorles.  
 
Vrijdag 2 september  
Lessen volgens dagrooster.  
 
In de mentorlessen van deze week gaan jullie vooral aan de slag met kennismaken en samenwerken. 
Dit omdat er nieuwe klassenindelingen zijn en dat is natuurlijk even wennen.  
Aan het eind van de week ken je je klasgenoten en docenten, heb je een overzicht van het schooljaar 
en heb je de stappen die jij moet zetten om leerjaar 2 succesvol te laten zijn op een rijtje gezet.  
 
Wat heb je nodig?  
Neem elke dag mee: agenda (verplicht), etui, boeken van de vakken op het dagrooster, een aantal 
schriften, lunchpakket en drinken. Wij zorgen voor wat lekkers.  
Voor de stormbaan en lasergamen hoef je niets extra's mee te nemen.  
 
We zien je graag volgende week en namens alle docenten wensen we je een heel succesvol, nieuw 
schooljaar toe. Graag tot de 31 ste!  
 
Vriendelijke groet,  
 
de mentoren 


