Steenwijk, juli 2016

Aan de toekomstige leerling van de derde klas mavo

Beste leerling,
Na een welverdiende vakantie start je volgend schooljaar in 3 mavo. Het schooljaar begint voor
jou op dinsdag 30 augustus. Je wordt dan om 9.00 uur op school verwacht. We starten deze
dag met een introductieprogramma waarbij je kennis maakt met je klasgenoten en je mentor.
Daarna hebben we een sportieve activiteit, waarbij schoenen waar je goed op kunt lopen,
belangrijk zijn. We sluiten het programma rond 12.30 uur af en dan krijg je ook je boeken en je
lesrooster.
Op maandag 29 augustus kun je in magister vinden in welke klas je bent ingedeeld. De keuze
van je vakkenpakket bepaalt voor een belangrijk deel de indeling van de klassen en de
clustergroepen.
Woensdag 31 augustus beginnen de lessen. Veel docenten die lesgeven aan de derde en
vierde klas mavo zijn deze eerste schoolweek met de vierde klas mee naar Brussel voor de
introductieweek. Daarom is er de eerste week een aangepast lesrooster en beginnen maandag
5 september de lessen volgens je rooster.
Ik hoop dat alles duidelijk is. Als je toch nog vragen hebt, dan mag je me mailen of bellen. Ik ben
vanaf maandag 22 augustus weer op school.
Ik wens je, ook namens alle docenten, een hele fijne vakantie en hoop je in augustus uitgerust
en vol energie weer te zien.
Met vriendelijke groet,
Mevr. A. Gerrits
Afdelingsleider mavo bovenbouw
Kamer: C14
T: 0521-514137
M: 06-53893420
E: a.gerrits@rsgtrompmeesters.nl

Programma dinsdag 30 augustus

Tijd
09.00 uur
9.15 uur

Klas
M3A
M3B
M3A & M3B

09.30 – 12.00 uur
12.30 uur

M3A
M3B

Waar
C19
C18
Hal C-vleugel

Mentor
Mevr. Bomhof
Mevr. Witteveen

Introductie door de mentor
Introductie door de mentor
Welkom afdeling bovenbouw

Actief programma
C19
C18

Mevr. Bomhof
Mevr. Witteveen

Ophalen boeken en lesrooster
Ophalen boeken en lesrooster

NB: Je boeken moeten vóór je eerste les gekaft zijn. Het is niet meer toegestaan om stoffen
kaften te gebruiken. Deze hebben in de afgelopen jaren veel schade aan boeken veroorzaakt.
Gebruik dus papieren kaften.

