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

Hopelijk zijn jullie al samen aan het genieten van een welverdiende vakantie en komen jullie  

dadelijk weer uitgerust en vol goede zin naar school. Middels deze brief willen we jullie 

informeren over de start van het nieuwe schooljaar. We starten in het nieuwe schooljaar zoals 

voor de Corona maatregelen. Dus je zit met de hele klas samen en volgt weer lessen van 70 

minuten.  

Op maandag 24 augustus starten we het schooljaar met alle medewerkers en zijn er nog geen 

activiteiten voor de leerlingen.  

De boekenpakketten ontvangen jullie automatisch op de eerste schooldag, dinsdag 25 

augustus, op school. We werken komend jaar met het interne Leermiddelenfonds van 

Quadraam.  

 

Startdagen  

We hopen je weer te mogen begroeten voor het nieuwe schooljaar op dinsdag 25 augustus. 

Op deze dag maak je kennis met de klas en de mentor, gaan we samen het boekenpakket 

controleren en krijg je informatie over de tweede startdag en de rest van het schooljaar. Het 

is handig als je deze dag een pen en papier meeneemt, een stevige waterdichte tas (voor de 

boeken) en een lunchpakket/drinken.  

 

Dinsdag 25 augustus:  

 Leerjaar 1: 9.00 uur tot 14.00 uur  

 Leerjaar 2: 10.00 uur tot 14.00 uur  

 Leerjaar 3m en 4m: 12.30 uur tot 14.00 uur  

 Leerjaar 3h, 4h en 5h: 12.30 uur tot 14.00 uur  

De nieuwe leerlingen die starten in leerjaar 2 t/m 5, vragen we om zich een kwartier voor 

aanvang te melden bij de receptie. Wij zorgen dan dat je wordt opgevangen en naar je 

mentorklas wordt begeleid. 

Alle nieuwe leerlingen (leerjaar 1 t/m 5) ontvangen in de laatste vakantieweek de 

inloggegevens van Magister (gebruikersnaam en wachtwoord worden apart verstuurd).  

Woensdag 26 augustus is er een activiteitenprogramma. De exacte informatie hierover wordt 

verstrekt door de mentor op dinsdag 25 augustus.  

Op donderdag 27 augustus zullen de lessen starten volgens het reguliere lesrooster.  

Ouderavonden  

Zoals gebruikelijk worden er in het begin van het schooljaar ouderavonden georganiseerd 

voor de ouders over begeleiding, onderwijs en andere belangrijke zaken. U maakt tevens 

kennis met de (nieuwe) mentor van uw kind. De aankomende ouderavond zal iets anders 

georganiseerd worden i.v.m. de richtlijnen van het RIVM. U ontvangt hiervoor bij de start 

van het schooljaar een uitnodiging. De data vermelden we alvast in deze brief:  
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 1 september: leerjaar 1 & 2  

 3 september: leerjaar 3 mavo en 4 mavo  

 8 september: leerjaar 3 havo, 4 havo en 5 havo  

 

Met ingang van 19 augustus is de administratie op school geopend voor dringende zaken. Op 

deze dag staat ook Magister voor ouders en leerlingen weer open en kunnen jullie zien in 

welke klas je bent ingedeeld. 

De school is in de vakantie gesloten. Voor noodgevallen verwijzen we u naar het 

contactnummer zoals vermeld op de website.  

 

Wij wensen jullie een hele fijne vakantie toe!  

Met vriendelijke groet,  

Sander Luttje, directeur  
Suzanne de Kleijn, afdelingsleider havo bovenbouw/ 2FV  
Edit Djini afdelingsleider, mavo bovenbouw 
Esther Lucassen, afdelingsleider onderbouw 

 


