Introductieweek klas 1
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D1A, D1B
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Beste Brugklassers,
Vandaag start voor jullie de eerste schooldag op het Haarlem College.
In dit boekje lees je het programma van de eerste schoolweek, dit
noemen we de introductieweek.
De eerste dagen maak je kennis met elkaar, met je mentor en de
school. Daarom hebben we voor jullie een boekje gemaakt met
daarin alles wat je moet weten over deze week.
Lees het boekje goed door, zodat je precies weet hoe laat en waar je
moet zijn en welke spullen je mee moet nemen.
Enkele tips:
Denk eraan dat wij de hele week te gast zijn tijdens
uitstapjes enzovoort. Gedraag je als gast. Houd de
boel netjes, gooi afval in de bakken en wees zuinig op
andermans spullen.

Laat sieraden en waardevolle spullen thuis. School is
niet aansprakelijk voor het kwijtraken en/of
beschadigen van deze spullen.
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Activiteiten in de introductieweek
Tijdens de introductieweek zullen er verschillende activiteiten gedaan
worden. Zo zal je tijdens deze week een sportmiddag hebben, maar
je zal ook al lessen gaan volgen. Volgende week ga je surfen en
daarna een hapje eten.
Hieronder kun je jouw programma vinden:
Maandag 29 augustus:
Nog een dagje vrij.
Dinsdag 30 augustus:
1e tot en met het 4e uur les. Je neemt een tas mee met daarin een
etui met pennen, potloden en een agenda.
Woensdag 31 augustus:
1e tot en met het 4e uur les. Het 4e uur is een mentorles. Hierna ben
je de middag lekker vrij.
Donderdag 1 september:
1e tot en met het 4e uur les. Het 4e uur is een mentorles. Hierna ga je
samen met je klas naar de gymzalen voor de sportmiddag.
Vrijdag 2 september:
1e tot en met het 6e uur les. Neem hiervoor de boeken mee voor de
vakken die je hebt.
Donderdag 8 september:
1e tot en met het 5e uur les. Om 15.00 verzamelen op de boulevard in
Zandvoort voor het surfen en daarna een hapje eten.
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Mentorles
Tijdens de mentorles ontvang je je rooster en bespreek je met je
mentor een aantal belangrijke zaken. Ook krijg je je inlog voor
Magister en zal je met je mentor dit boekje doornemen.
In de vakantie heb je je boeken al gekregen. Het is
belangrijk dat je deze week je boeken goed kaft
en een sticker erop plakt met je naam en klas.
Als je de boeken kwijtraakt krijg je ze zo
makkelijker terug.
Natuurlijk heb je in de vakantie een agenda gekocht en alle andere
spulletjes die je voor school nodig hebt, zoals een geodriehoek,
rekenmachine en een etui met pennen, potloden en kleurpotloden.
Les
Je zal deze week ook al gewone lessen hebben. Tijdens deze lessen
zal je kennismaken met je docent en zal je te horen krijgen wat je
altijd mee moet nemen naar de les. Het is handig om in ieder geval je
etui met pennen en potloden en agenda mee te nemen. Zorg ook
dat je de boeken van de vakken die je hebt, meeneemt.
Sportdag
Als er in je rooster staat dat je sportdag hebt zal je met je mentor
afspreken om met elkaar naar de gymzalen te gaan. Dit zijn de zalen
waar je ook de gewone gymlessen hebt
gedurende je schooljaar.
Het is handig om je sportkleding al aan te
hebben als je ’s ochtends naar school komt. Als
dit echt niet kan is er wel ruimte om je om te
kleden, maar de kleedkamers worden door een
heleboel leerlingen gebruikt.
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Laat waardevolle spullen, zoals je telefoon, je portemonnee en
sieraden thuis!! Deze kun je niet in de kleedkamer achterlaten!!

Wat neem je verder mee:
- Sportkleding voor binnen
- Sportschoenen voor binnen
- Eten en drinken
Surfen
Op het strand van Bloemendaal zal je deze week gaan surfen. Je zal
om 15.15 uur verzamelen bij de vlag van het Haarlem College. Het
adres waar je naartoe moet is:
Strandpaviljoen Rapa Nui (strandtent nr. 27)
Boulevard Barnaart 40
2041 JA Bloemendaal
We verzamelen boven op de boulevard bij de Haarlem College vlag.
Let op: Je moet hier zelf naar toe gaan (door je ouders laten
brengen, op de fiets of met de bus). En ook weer zelfstandig naar
huis gaan.
Voor het surfen heb je natuurlijk je
zwemkleding nodig en een handdoek. Als
het nodig is krijg je op de locatie een
wetsuit. Voor na het surfen is een trui
misschien fijn om mee te nemen, tenzij het
natuurlijk heel warm is.
Na het surfen gaan jullie met elkaar nog een hapje eten bij Rapa Nui.
Tussen 19.00 en 19.30 zal het programma afgelopen zijn en ga je
lekker naar huis.
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En dan....echt beginnen!!
Vanaf 5 september zal je les gaan hebben volgens je normale rooster.
Dit rooster heb je in de introductieweek doorgenomen met je
mentor.
Heel veel plezier in de introductieweek!!
Belangrijke informatie
Als je ziek bent, laat je je ouders contact opnemen met school. Tel:
023-5311572
Ook bij slecht weer gaan alle activiteiten door.
Twijfel je dan kun je altijd even op de website
kijken: www.Haarlemcollege.nl
Bezoekadres:
Broekweg 1
2035 LE Haarlem
Tel: 023-531157

Postadres:
Postbus 4081
2003 EB Haarlem

Aantekeningen:

6

7

