
 

 

 

 

 

Haarlem, 21 augustus 2019  

 

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

 
Wij hopen dat jullie een hele fijne en leuke vakantie hebben gehad. De vakantie is 
bijna afgelopen en dat betekent voor jou dat je gaat starten op de middelbare 

school. De eerste week is een introductieweek. Hieronder alvast in het kort het 
programma van de eerste week: 

 

Maandag 26 augustus 

Vandaag ben je nog een dagje vrij, de docenten beginnen met een vergadering 
vandaag. 

 
Dinsdag 27 augustus 

Vandaag word je om 9.00 uur op school verwacht. Je gaat verder kennismaken 
met je mentor en peerleader en de klas waarin je zit. Je krijgt je lesrooster 
uitgedeeld en een introductieboekje met alle informatie over de introductieweek. 

We gaan inloggen in Magister en doen nog een aantal activiteiten. Rond 12.10 uur 
ben je klaar vandaag.  

Vergeet niet je invulformulier voor de strandmiddag mee te nemen. 

Woensdag 28 augustus 
Vandaag starten we met 3 lesuren volgens rooster. Na de pauze heb je het vierde 

lesuur een mentorles en bespreek je de activiteit van de middag. Leerlingen van 
deelschool C en G hebben vandaag sportdag. Deelschool D heeft strandmiddag. 

Die leerlingen worden in de middag op het strand verwacht. Deelschool A heeft 

vandaag geen middagprogramma.  

Donderdag 29 augustus  
Deze dag starten we weer met een aantal lessen en in de middag heb je eventueel 

een activiteit. Leerlingen van deelschool D en A hebben vandaag sportdag. 
Deelschool G en C  hebben vandaag geen middagprogramma.  
 

Vrijdag 30 augustus 
Gewoon les voor alle klassen t/m het vijfde uur, het zesde uur (of het laatste 

lesuur van deze dag)  is een mentorles. 
Leerlingen van deelschool G hebben les t/m het 4e uur en hebben een  
strandmiddag. Die leerlingen worden in de middag op het strand verwacht. 

 
Op maandag 2 september starten de lessen volledig volgens je lesrooster! 

Deelschool A en C hebben  dan nog strandmiddag. Zij hebben les t/m het 3e uur, 
het 4e uur is een mentoruur. De leerlingen van deelschool A en C worden in de 

middag op het strand verwacht.  

 

 



 

Voor alle brugklassen is er op de strandmiddag met aansluitend eten gepland, zie 

bijlage. Neem dinsdag 27 augustus het ingevulde formulier mee naar school en 

lever dit in bij je mentor.  

Schoolfotograaf komt maandag 9 en dinsdag 10 september op school. 

Eerste informatieavonden ouders : 

In september wordt voor ieder leerjaar een informatieavond georganiseerd 
op school. U maakt op deze avond kennis met de mentor van de klas van 

uw zoon/dochter en krijgt dan ook allerlei belangrijke informatie. 

Voor leerjaar 1 is dit op maandag 16 september 2019. 

 

De school is vanaf woensdag 21 augustus weer deels in bedrijf en bereikbaar.  

Mocht u vragen hebben, dan zijn wij te bereiken op telefoonnummer: 023-

5311572  

Op de maandagen 9, 16 en 23 september zal Boekenhuis Van Dijk op het Haarlem 
College spreekuur houden van 11.00-13.00 uur. Mocht er iets niet in orde zijn met 

de boeken, dan kunnen de leerlingen naar dit spreekuur gaan.  

 

 

 

 

 

Geniet nog van de laatste vrije dagen van deze vakantie en tot dinsdag 27 

augustus! 

 
Met vriendelijke groet,  

 
Mentoren van klas 1 

 
Mevrouw E. Hogenes  

Teamleider Haarlem College (– leerjaar 1) 

Verder is het goed om te weten dat alle nog komende communicatie 

vanuit de school, na deze verzonden brief, per mail naar u verstuurd zal 

worden. Vanzelfsprekend kunt u ook alle informatie op de website van 

het Haarlem College vinden.  

 


