Aan alle leerlingen van V1 en hun ouder(s)/verzorger(s)

onderwerp: introductieweek

Eindhoven, 7 July 2020

Beste leerling en beste ouder(s)/verzorger(s),
De vakantie is nog maar net gestart maar we willen je toch al informeren over de introductieweek van
het nieuwe schooljaar. Wij zetten alles even op een rijtje:
Maandag 24 augustus
Vandaag start je met je introductie op school. Je maakt kennis met je klasgenoten en je bespreekt een
aantal belangrijke zaken voor het nieuwe schooljaar. Je wordt om 8.30 uur verwacht en deze dag
duurt tot 12:10 uur.
Je wordt door je mentor ontvangen in het atrium. Als je bij de hoofdingang binnenkomt, wijst de rest
zich vanzelf. Zorg ervoor dat je vandaag je etui, tekenspullen, tabbladen, je mappen en insteekhoesjes
bij je hebt. Je kan voor de pauze wat te eten en drinken mee nemen.
Dinsdag 25 augustus
Vandaag heb je een introductieprogramma in en rond de school van 8.30 uur tot 13:30 uur. Je start in
hetzelfde lokaal als maandag. Zorg ervoor dat je vandaag je lunch, etui en tekenspullen bij je hebt.
Woensdag 26 augustus
Vandaag heb je een introductieprogramma op school met een wisselrooster. Kijk goed in Magister op
welke tijd je op school moet zijn.
Zorg ervoor dat je vandaag je lunch, etui en tekenspullen bij je hebt.
Vanaf donderdag 27 augustus 2020 volg je de reguliere lessen zoals vermeld staat in Magister.
Verder willen we alvast belangrijke data doorgeven:
Het schoolkamp voor de eerstejaars leerlingen wordt gehouden van maandag 7 september t/m
woensdag 9 september 2020. In de introductieweek krijg je hier meer informatie over.
Op donderdag 10 september 2020 wordt een algemene ouderavond georganiseerd.
Deze avond is voor alle ouder(s)/verzorger(s) van de V1 leerlingen. Je ouder(s)/verzorger(s) ontvangen
voor deze avond nog een uitnodiging.
Denk zo nodig aan je medicijngebruik. Geef dit tijdig door zodat wij ook op de hoogte zijn. Uiteraard is
het vooral de bedoeling om een gezellige introductie te hebben waarbij je elkaar en de
docenten/mentoren beter leert kennen en je met vertrouwen het nieuwe schooljaar kunt starten.
Mocht je nog vragen hebben, dan kun je deze stellen door een e-mail te sturen naar Wies van Limpt
(w.van.limpt@sintlucas.nl).
Met vriendelijke groet,
Mevrouw Jaan Vorst en de heer Arjan Tielemans
Teamleiders vmbo

