
Aan:  de leerlingen van mavo 2 en hun ouders/verzorgers 

Betreft: programma startdag dinsdag 4 september 2018 
 
 
Beste leerlingen!  
 
Hartelijk welkom op onze afdeling mavo 2. Een leuke afdeling die je alle mogelijkheden biedt voor een 
goede toekomst.  
 
We hopen dat je een heel fijne vakantie hebt gehad. Wij zijn er in september weer klaar voor om met 
jullie een goede start van het schooljaar te maken. Op woensdag 5 september beginnen we met de 
lessen. 
 
Op dinsdag 4 september word je voor 9.00 uur op school verwacht. We noemen dat onze startdag. 
Deze dag beginnen we nog niet met de lessen: het is een introductiedag. Het doel van deze dag is dat 
je wat meer thuis raakt op je iPad en dat je vooral ook je klasgenoten en je mentor beter leert kennen.    
 
Waar en wanneer ga je op dinsdag 4 september met je klas aan de slag?  
In het atrium vind je ’s morgens voor 9.00 uur de klassenindelingen met  
de namen van de leerlingen en in welk lokaal je moet zijn. 
Klas m2a heeft meneer Aelbers als mentor 
Klas m2b heeft mevrouw Van Iwaarden als mentor 
Klas m2c heeft mevrouw Beentjes als mentor  
 
’s Morgens om 9.00 uur ga je met je iPad in het lokaal aan het werk. Neem deze dus mee. Zie verder 
de informatie op de website ( met info over de iPad voor de leerlingen van klas 2 en 3).    
 
Op school wordt er geluncht. Neem dus eten en drinken mee. Daarnaast heb je zwem- en eventueel 
regenkleding nodig. Het meenemen van een rugtas is handig. Waarom? ’s Middags gaan we op de 
fiets naar De Waterakkers in Heemskerk.  
 
Wat doe je dan met je iPad? Je neemt deze mee naar het zwembad en geeft hem daar af aan je 
mentor. Die zorgt er dan voor dat er niks mee kan gebeuren.  
 
Om 15.15 uur sluiten we de dag af en ga je weer op de fiets naar huis.  
 
Tot dinsdag 5 september!   
 
Vriendelijke groeten, 
 
Loran Aelbers 
Ina van Iwaarden 
Stephanie Beentjes 

 
 


