Haarlem, woensdag 24 augustus 2022

Beste leerlingen en ouder(s) en/of verzorger(s) klas 2,
Op dinsdag 30 augustus a.s. is het eindelijk zover! De intro-week komt eraan en
daarmee wordt het startsein gegeven voor het nieuwe schooljaar. Voor alle
leerlingen organiseren wij in die week een avontuurlijke middag bij ActionPlanet,
een gezellige middag bij StreetJump Haarlem en een sportieve sportdag op het
Haarlem College.
Gelukkig kunnen er weer activiteiten plaatsvinden, op andere locaties. Het is de
bedoeling dat de leerlingen elkaar en hun mentor op een leuke en actieve manier
leren kennen. Deze kennismaking is een eerste en belangrijke stap van het
schooljaar, daarom verwachten wij dat alle leerlingen aanwezig zijn en aan alle
activiteiten meedoen.
Dinsdag 30 augustus: Haarlem College sportdag
Op dinsdag 30 augustus worden alle leerlingen op school verwacht. Hun eerste
lesuur op die dag is een mentorles. Het rooster staat vanaf vrijdag 26 augustus
in Magister.
Op 30 augustus zijn er lessen en is er voor alle leerlingen een dagdeel sportdag.
Ook hiervan is het rooster in Magister te vinden. Neem dus binnensportkleding
mee. Neem ook lunch en drinken mee.
Woensdag 31 augustus: ActionPlanet Spaarnwoude
Op woensdag 31 augustus worden de leerlingen om 8:30 uur op school
verwacht. De leerlingen zullen gezamenlijk met de mentor vanuit het Haarlem
College op de fiets naar Velsen rijden. Neem dus een fiets mee.
Het programma vindt plaats op het volgende adres:
Laaglandersluisweg 12
1981 LS
Velsen-Zuid
https://www.actionplanet.nl
Het is verstandig kleding aan te trekken die nat mag worden. Ook is het handig
om droge kleding en schoenen mee te nemen. Leerlingen nemen zelf een lunch
en drinken mee.
Om 13:00 uur is het programma bij ActionPlanet afgelopen en fietsen de
leerlingen onder leiding van de mentor weer terug naar school. Als leerlingen
zelfstandig naar huis mogen, kunt u dat door middel van een mail aan de mentor
laten weten.

Donderdag 1 september: Street Jump Haarlem
Op donderdag 1 september gaan de leerlingen een uur springen op de indoor
trampolines van Street Jump Haarlem. Leerlingen beginnen die dag met lessen
volgens het rooster in Magister.
Op deze locatie ontvang je speciale StreetJump sokken voor grip op de
trampolines. Neem zelf wat te eten mee. Limonade en water is daar wel
aanwezig.
De leerlingen zullen gezamenlijk met de mentor vanuit het Haarlem College op
de fiets naar Overveen rijden. Neem dus een fiets mee.
Het programma vindt plaats op het volgende adres:
Tetterodeweg 15d
2051 EG
Overveen
Website: https://www.streetjumphaarlem.nl/
Na het programma bij Street Jump fietsen de leerlingen onder leiding van de
mentor weer terug naar school. Als leerlingen zelfstandig naar huis mogen, kunt
u dat door middel van een mail aan de mentor laten weten.
Vrijdag 2 september: Talentenshow
Op deze dag bekijken de leerlingen de Online Talentenshow 2022 van het
Haarlem College. Daarnaast hebben zij lessen volgens het rooster in Magister.

We hopen op een gezellige introductieweek om het schooljaar op een fijne
manier te starten.
Met vriendelijke groeten,
Team Haarlem College

