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Castricum, 30 augustus 2018 
 
 
Beste Havo-3 leerling, 
 
De vakantie is voorbij, de boeken en de roosters worden binnenkort uitgedeeld. We kunnen 
dus weer vol goede moed aan het nieuwe schooljaar beginnen. 
Volgende week start je in 3 Havo. De indeling is veranderd t.o.v. verleden jaar. In Magister 
kun je zien in welke klas je zit. 
 
Ik hoop dat je genoten hebt van een fijne vakantie en dat je met plezier begint aan dit 
belangrijke schooljaar. Een jaar waarin je samen met je klas veel gaat leren en een jaar 
waarin je je keuze gaat maken voor de havo-bovenbouw en het vervolg van je 
studieloopbaan. 
Maar voor we beginnen, gaan we eerst een dagje op stap. 
 
Volgende week dinsdag, 4 september, fiets je met je mentor naar de mooie stad Alkmaar en 
daar ga je twee activiteiten ondernemen: Kanovaren door de Singel en de Alkmaarse 
grachten en zwemmen in zwembad “Hoornse Vaart”. 
 
Het vertrekpunt van deze dag is: 
Bowling- en Partycentrum Heiloo, 
Kennemerstraatweg 341, Heiloo 
Daar verzamel je met je klas op de volgende tijdstippen: 
 

Klas Tijd Mentor 
H3a 09.00 uur Mevr. v.d. Reep 
H3b 09.30 uur Dhr. Teeuwen 
H3c 10.30 uur Dhr. Zaal 
H3d 11.00 uur Dhr. v. Marrewijk 

 
Zorg er voor dat je op tijd bent. Meld je bij aankomst bij je mentor. 
 
Vergeet je zwemspullen niet! 
Het is, afhankelijk van je kanocapaciteiten, misschien wel handig om een extra set droge 
kleding mee te nemen. Ook moet je een lunchpakketje en eventueel regenkleding 
meenemen. 
 
Deze startdag zal voor H3a tot ca. 13.30 uur duren. Voor H3d tot ca. 15.30 uur. 
Op woensdag 5 september starten de lessen volgens het rooster. 
 
Ik wens jullie veel plezier en alvast heel veel succes in het komende schooljaar. 
 
 
K. Bijman 
Afdelingsleider 

 
 


