Aan de leerlingen van V3 en hun ouder(s)/verzorger(s)

onderwerp: introductieweek V3

Eindhoven, 7 juli 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 om 12.40 uur met je introductie op school. Je bespreekt een aantal belangrijke
zaken voor het nieuwe schooljaar. Kijk in Magister waar je wordt verwacht.
Neem ook je etui met schrijf- en tekenmateriaal mee.
Dinsdag 25 augustus
Je wordt om 09.30 uur op Aquabest (Ekkersweijer 6, 5681 RZ Best) verwacht bij de blokhut
(Adventure and Thrill) welke op 300 meter afstand ligt van de waterskibaan. Om ongeveer 15.00 uur
is het programma afgelopen en mag je weer huiswaarts keren.
Meenemen: lunchpakket, reserve kleding en/of sportkleding, handdoek.
We adviseren je om makkelijke luchtige kleding te dragen, bij mooi weer zwemkleding mee te nemen
en bij regen regenkleding. Draag comfortabele sportschoenen. Kleedhokjes zijn aanwezig.
Let op: je kunt vies worden!
Het is de bedoeling dat je hier op eigen gelegenheid naar toe komt. De mogelijkheid bestaat om op
school te verzamelen en vanaf daar om 8.30 uur met enkele docenten mee te fietsen naar Aquabest.
Je kunt dan ook om 15.15 uur weer mee terug fietsen naar school, waar je rond 16.00 uur aankomt.
Als je met de auto gebracht wordt, laat je ouder(s)/verzorger(s) je dan afzetten voor de slagboom,
omdat zij anders moeten betalen om het terrein te kunnen verlaten.
Vanaf woensdag 26 augustus 2020 volg je de reguliere lessen zoals vermeld in Magister.
Op donderdag 24 september 2020 wordt er een algemene ouderavond georganiseerd. Deze
algemene ouderavond is voor alle ouder(s)/verzorger(s). Zij ontvangen voor deze avond nog een
uitnodiging.
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

Routebeschrijving Adventure and Trill

Adres: Ekkersweijer 1, 5681 RZ BEST.
Komende vanaf de de A58 uit de richting Tilburg/Maastricht: Neem op de A58 de nieuwe aansluiting 6
Ekkersrijt. Bij de eerste verkeerslichten gaat u rechtdoor. Bij de volgende verkeerslichten linksaf.
Einde weg weer linksaf. Dan na 200 meter rechts naar recreatiepark Aquabest, let op, afslag is niet
goed zichtbaar! Vanuit Eindhoven (Kennedylaan) naar Ekkersrijt: bij de verkeerslichten op de
verlengde Kennedylaan linksaf naar de A58 richting Tilburg/Maastricht. Vervolgens op de A58 de
nieuwe aansluiting 6 Ekkersrijt. Bij de eerste verkeerslichten gaat u rechtdoor. Bij de volgende
verkeerslichten linksaf. Einde weg weer linksaf. Dan na 200 meter rechts naar recreatiepark
Aquabest, let op, afslag is niet goed zichtbaar. Vanaf de A50 uit de richting Son en
Breugel/Oss/Nijmegen: Bij de huidige
aansluiting met de verkeerslichten rechtdoor. Vervolgens bij de verkeerslichten rechtsaf naar de A58
richting Tilburg/Maastricht en dan de nieuwe aansluiting 6 Ekkersrijt. Bij de eerste verkeerslichten
gaat u rechtdoor. Bij de volgende verkeerslichten linksaf. Einde weg weer linksaf. Dan na 200 meter
rechts naar recreatiepark Aquabest, let op, afslag is niet goed zichtbaar!
Let op! Als je gebracht wordt laat je ouder(s) / verzorger(s) dan tot de slagboom rijden
en niet erdoor. Anders moet er een uitrijmunt gekocht worden á € 3.00.

