INFORMATIE VOOR HET BEGIN VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR
2016/2017
HAVO 4 RSG Tromp Meesters
Beste leerlingen van HAVO 4,
Graag informeer ik jullie in deze brief over de start van het komende schooljaar. Ik hoop dat
jullie een plezierige vakantie hebben en straks weer vol goede moed aan het werk op school
gaan.
De spits wordt afgebeten door de mavo-instromers en overige leerlingen van buiten de RSG.
Alleen die leerlingen, worden op maandag 29 augustus al om 12.30 uur verwacht in lokaal
B08.
Alle leerlingen van havo 4 moeten vervolgens om 13.30 uur hun boeken komen ophalen
in de onderstaande lokalen. Wij werken met een boekenfonds. Dit betekent, dat je niet zelf je
schoolboeken moet gaan bestellen.
Ik ontvang jullie op dinsdag 30 augustus op school. Jullie krijgen dan ’s morgens informatie
over een aantal belangrijke zaken in het jaarprogramma.
Je ontvangt de algemene informatie over het schooljaar. Onder andere over de
klassenindeling, de mentorindeling, de schoolpas en de reizen/uitwisselingsprogramma, dat in
havo4 plaats zal gaan vinden. Daarnaast zal je horen wie je mentor wordt.
Misschien nog wel belangrijker is dat wij duidelijke afspraken met jullie willen maken, wat je
van ons mag verwachten en wat wij in de bovenbouw havo van jou verwachten.
‘s Middags zal er een introductieprogramma op een half uurtje fietsen van school zijn.
Kom dus in ieder geval dinsdag met de fiets naar school. Trek kleren aan die enigszins tegen
een stootje kunnen (dus geen hakjes) en wees niet bezorgd, dat er flink bewogen moet gaan
worden. Op woensdag 01 september beginnen de lessen.
Maandag 29 augustus

Dinsdag 30 augustus

12.30 uur

B08

13.30 uur

D23/D24/D25

9.10 -10.50 uur

B-vleugel (zie
prikbord lift)
Diverse lokalen
Buiten

11.30-15.00
uur

Bijeenkomst mavoinstromers
Boeken ophalen
Gezamenlijke start
Introductieprogramma
Kennismakingsprogramma

Deze brief over het introductieprogramma wordt ook op de RSG-website geplaatst.
www.rsgtrompmeesters.nl
Met vriendelijke groeten,
M. Penning,
Afdelingsleider HAVO Tweede Fase

