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Onderdeel scholengroep 

Voortgezet Onderwijs 

van Amsterdam 

 

 

 

   

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Na de afgelopen zonnige weken is het nu echt tijd voor uw zoon/dochter om te beginnen op onze 

school. Voor de meeste leerlingen een spannende tijd: zelfstandig naar school komen met de fiets 

of met het openbaar vervoer, elkaar beter leren kennen en het aanstaande kamp. Kortom: de start 

van een nieuwe fase in het leven van uw zoon/dochter. 

Om de leerlingen een goede start te geven organiseren we de aankomende week een 

introductieweek waarin kennismaken met elkaar, het gebouw, magister, het lesrooster en (natuurlijk) 

de eerste praktijkles centraal zal staan. 

Hieronder vindt u per klas een overzicht van de tijden dat de leerlingen op school worden verwacht: 

 

Klas: Dinsdag 30-8 31-8 1-9 2-9 

1A 10.10 uur – 14.05 uur 10.10 uur – 14.30 uur 9.20 uur – 15.00 uur 10.25 uur – 15.00 uur 

1B 10.10 uur – 14.05 uur 10.10 uur – 14.30 uur 9.10 uur – 15.10 uur 10.25 uur – 15.00 uur 

1C 10.10 uur – 14.05 uur 10.10 uur – 14.30 uur 9.20 uur – 15.00 uur 9.35 uur – 14.15 uur 

1D 10.10 uur – 14.05 uur 10.10 uur – 14.30 uur 9.10 uur – 15.10 uur 9.35 uur – 14.15 uur 

1E 12.30 uur – 16.00 uur 10.10 uur – 14.30 uur 9.20 uur – 15.00 uur 8.45 uur – 13.15 uur 

1G 12.30 uur – 16.00 uur 10.10 uur – 14.30 uur 9.10 uur – 15.10 uur 8.45 uur – 13.15 uur 

1H 12.30 uur – 16.00 uur 10.10 uur – 14.30 uur 9.10 uur – 16.00 uur 8.45 uur – 13.15 uur 

Act. Welkom 

Speurtocht 

Rots & Water 

Lunch meenemen 

Klassenregels maken 

Tijd met de mentor 

Kennismakingsspellen 

Lunch meenemen 

Magister 

Praktijkles 

Spellen in het park 

Lunch meenemen 

Voorbereiding kamp 

en 1e lesweek 

Zwemmen 

(zwemkleding, 

handdoek mee) 

Pannenkoekenfeest 

 

Uiteraard willen wij u ook graag ontmoeten en bent u op dinsdagavond 13 september a.s. van 

harte uitgenodigd om naar de informatieavond voor de ouders te komen. Tijdens deze avond krijgt u 

informatie over de school, stelt het team zich voor en bent u in de gelegenheid vragen te stellen aan 

de mentor van uw zoon/dochter. Verdere informatie over deze avond volgt op een later moment. 

 

Hopende op een goede 1e schoolweek waar uw zoon/dochter met plezier op terug kan kijken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Mw. D. Kuipers Teamleider onderbouw 

Mw. A. Kap Coördinator onderbouw 

 

Retouradres: Betuwestraat 29, 1079 PR Amsterdam 

 

 

 


