
 
 

 

 

 

Aan de ouder(s) / verzorgers van onze leerlingen. 
 
   
 
Putten, 15 augustus 2017 
 
 
Betreft: Start schooljaar 2017-2018. 
 
 
Beste ouder / verzorger, 
 
We vinden het belangrijk om onderstaande informatie te geven over de start van het nieuwe 
schooljaar. 
 
Vrijdag 18 augustus 
Op deze dag halen de leerlingen hun boeken op volgens onderstaand schema dat binnenkort ook op 
de website komt te staan. De boekenlijsten worden niet per post verstuurd, deze ontvangen de 
leerlingen op school. 

Ophaalschema 18 augustus 2017: 

Tijd: Klas Lokaal: 

08.30 1K/1KB 623 
08.30 1B 626 
08.30 1T 621 
08.30 4K kelder 
09.30 2K 623 
09.30 2B 626 
09.30 2T 621 
09.30 4B kelder 
10.30 3K 623 
10.30 3B 626 
10.30 3T 621 
10.30 4T kelder 

Maandag 21 augustus 
Leerlingen leerjaar 1 : 13.50 uur aanwezig in de aula / introductieprogramma tot 16.10 uur.  
Leerlingen leerjaar 2 t/m 4 : lesvrij  
 
Dinsdag 22 augustus 
Leerlingen leerjaar 1 : ’s morgens lesvrij, 13.15 uur verzamelen in de aula voor het vervolg 

van het introductieprogramma  
  (stevige tas meebrengen i.v.m. uitreiking iPads).  
 
Leerlingen leerjaar 2 t/m 4 : lesuur 1: mentoruur (dit geldt voor alle klassen!);  
  lesuur 2 t/m 6: les volgens het rooster (lesuur 7 & 8 lesvrij). 
 
Woensdag 23 t/m vrijdag 25 augustus 
Leerlingen leerjaar 1 : introductiekamp 
  vertrek BBL: 10.15 uur terugkomst 25-08: 15.00  
  vertrek KBL: 11.00 uur terugkomst 25-08: 15.15 
  vertrek TL: 11.15 uur terugkomst 25-08: 15.30 

tvwo | atheneum | havo | vmbo 

 

 



 
 

Donderdag 24 augustus 
Leerlingen leerjaar 3 : start- / introductiedag 

 locatie: sportvelden van De Meeuwen, Halvinkhuizerweg 82, 
3882 LA Putten 

 de leerlingen worden verwacht om 09.15 uur. 

 Meer informatie volgt per mail. 
 
Maandag 28 augustus 
Leerlingen leerjaar 1 : lesuur 1: start met de mentor, daarna les volgens het reguliere rooster 
Leerlingen leerjaar 2-4 :  les volgens het reguliere rooster 
 
Dinsdag 29 augustus 
Alle leerlingen :  schoolfotograaf aanwezig 
 
Voor de overige dagen geldt dat leerlingen les hebben volgens het rooster. 
 
Belangrijke data 
Op de website van school vindt u veel informatie, ook de zogenaamde ‘belangrijke data’.  
 
 
Een hartelijke groet, mede namens het team 
 
 
 
W.J. Wassink, locatiedirecteur 


