Start nieuwe schooljaar, leerlingen 5de, 6de en 7de leerjaar
Geachte ouder
Beste leerling
Fijn dat je je hebt ingeschreven in onze school!
Vanaf 1 september zal campus HAST een belangrijke plek in je leven worden. Wij zorgen alvast
voor een warm welkom, zodat je je snel zal thuis voelen in je nieuwe school.
Met deze brief geven we wat praktische uitleg over de invulling van de eerste schooldagen.
Donderdag 1 september 2022
Alle nieuwe leerlingen verwachten we om 10.45 u.
• Je komt toe op de speelplaats en zoekt de verzamelplaats van je klas tegen de gevel van
blok A + B.
• De titularis haalt je op bij het verzamelpunt en neemt je mee naar het klaslokaal. Je maakt
kennis met de klastitularis(sen) en de andere nieuwe leerlingen van je klas. Daarna verken
je samen de schoolgebouwen en spreekt de directie je toe.
• De middagpauze is op school. Je brengt lunchpakket en drank mee.
• Het namiddaggedeelte vangt aan om 13 u. Je hebt een boekentas en schrijfgerief nodig.
• De dag eindigt om 15 u.
Alle andere leerlingen verwachten we om 12.30 u.
• Je komt toe op de speelplaats en zoekt de verzamelplaats van je klas tegen de gevel van
blok A + B.
• De titularis haalt je op bij het verzamelpunt na het belsignaal en neemt je mee naar het
klaslokaal. Je maakt kennis met de klastitularis en de andere leerlingen van je klas.
• Je hebt een boekentas en schrijfgerief nodig.
• De dag eindigt om 15 u.
Je krijgt op de eerste schooldag een aantal documenten mee naar huis. De documenten breng je
maandag 5 september ingevuld en ondertekend door je ouder(s) mee naar school.
Vrijdag 2 september 2022 is een gewone lesdag.
We kijken er al naar uit je te mogen ontmoeten.
Inge Valkenborgh en Rembert Henderix
directeuren

Het lerarenteam
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