Boxtel, juli 2021
Betreft: start schooljaar 2021-2022

Beste RV2 student,
Schooljaar 2021-2022 gaat op maandag 30 augustus van start. We verwachten jullie om 10.00 uur bij de
Langspier. De Langspier is aan de Molenwijkseweg 5C in Boxtel. Zorg voor sportieve kleding passend bij
de weersomstandigheden, indien mooi weer neem dan zwemspullen mee. Het programma duurt tot
17.00 uur en wij zorgen voor eten en drinken, maar neem zelf een flesje water mee.
Dinsdag 31 augustus is een aangepast lesrooster volg hiervoor magister dit is op school, voor lunch
wordt gezorgd. Je hebt dan ook je eerste module-les, neem dus je gebruikelijke schoolspullen mee.
Woensdag 1 september en donderdag 2 september volg je een normaal lesprogramma op school, volg
hiervoor Magister.
Vrijdag 3 september is roostervrij dat betekent dat je zelfstandig thuis aan je opdrachten werkt, er is die
dag geen les.
Maandag 6 september is de start van de normale lesweken. Je hebt op maandag altijd online les, dus
deze maandag is je eerste online-lesdag. Dinsdag t/m vrijdag heb je gewoon op school les.
Mochten de coronamaatregelen weer aangescherpt worden dan heeft dat natuurlijk invloed op alles wat
hierboven vermeld staat. We informeren jullie dan per e-mail tussen 25 en 27 augustus.
Praktische zaken
Als je adres gewijzigd is, dan dien je dit zo snel mogelijk door te geven aan Onderwijsservice. Dit gaat
het gemakkelijkst via email: servicepunt-boxtel@sintlucas.nl.
Informatie over het eventueel aanschaffen van een laptop en software vind je op www.sintlucas.nl.
Onder het kopje ‘MBO’ kun je kiezen voor ‘start schooljaar 2021-2022’.
Heb je nog vragen, neem dan contact op met de afdeling Onderwijsservice. Deze is bereikbaar tot 16 juli en
na de vakantie vanaf 25 augustus op nummer 0411-672270 of via servicepunt-boxtel@sintlucas.nl.
Wij wensen jullie een prettige vakantie en graag tot ziens in het nieuwe schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Onderwijsteam Ruimtelijke vormgeving fase 2
Hester van de Vorst

