
   
Aan alle leerlingen van de 2e klas 
 
Betreft: start schooljaar 2021-2022 
 
Maastricht, 1 september 2021  
 
Beste leerlingen,  
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad en weer zin hebben om aan de slag te 
gaan. Het nieuwe schooljaar start op maandag 6 en dinsdag 7 september aanstaande met studiedagen 
voor alle docenten. Dat betekent dat jullie die maandag en dinsdag een roostervrije dag hebben.  
 
Op woensdag 8 september is jullie introductiedag gepland.  
Vanaf donderdag 9 september 2021 starten de lessen volgens het lesrooster in Somtoday. 

 

Het programma voor de introductiedag 8 september 2021: 
 
Om 08.30 uur starten we met de kennismaking met de mentor conform onderstaande indeling: 
 

Klas: Mentor: Lokaal: 

   
M2A Mevrouw I. Strijkers 3.1 

M2B De heer K. Njoroge 3.2 

   

H2A Mevrouw W. Aarts 3.3 

H2B Mevrouw N. Nijveen 3.4 

   

V2A Mevrouw M. Kerkhofs 3.5 

V2B Mevrouw E. Verhoef 3.6 

V2C Mevrouw S. Mols 3.7 

   

 
Aansluitend vervolgen we het programma naar Adventure tour: 
 
Verzamelen: 09.00 uur schoolplein Noord, om 09.15 uur vertrek per fiets, onder begeleiding van je 
mentor naar: 
Restaurant Moulin du Broukay; Chemin de Broukay 8, 4690 Bassenge, België 
Start programma: 10:00 uur 
Einde: +/- 16:30 uur op school 
 
Alle leerlingen moeten voor de zekerheid een mondkapje meenemen. 

 
Algemene benodigdheden:  
- stevig schoeisel 
- kleren die vies mogen worden 
- kleding aangepast op de weersomstandigheden  
- lunch pakket met tussendoortje 
- drinken 
- fietsslot  



- zo min mogelijk waardevolle spullen / sieraden meenemen 

 
Fietsroute naar Moulin du Broukaye 
 
https://www.komoot.nl/tour/405690130?share_token=aSRajLBlwAOVzpWA4uyCdTGXL772WZ7iKJnW5
uCyCq8MeSW7dF&ref=wtd 
 

 
 

Fiets via het politiebureau aan de Kennedybrug naar St. Pieter. Volg vanuit daar de Mergelweg richting 
de Onderstraat in Kanne. Vanuit de Onderstraat in Kanne ga je naar de Oude Tramweg om zo op de brug 
van Kanne te komen. Onder aan de brug neem je de 2e afslag op de rotonde (links - rechts) om “door” 
de haven te fietsen. Volg dit fietspad (door de paaltjes rechts) langs het Fort Eben - Emael.  
Blijf deze weg volgen, en fiets langs de parkeerplaats van het fort verder op Rue du Beau Calliou  
(Rue du Fort). Ga op de splitsing naar rechts (Rue du Garage) en de eerste links (Rue l’ Aumont). 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.komoot.nl%2Ftour%2F405690130%3Fshare_token%3DaSRajLBlwAOVzpWA4uyCdTGXL772WZ7iKJnW5uCyCq8MeSW7dF%26ref%3Dwtd&data=04%7C01%7Cf.paulissen%40stichtinglvo.nl%7C3e9c827678e54ecafbb808d93bdbd6bc%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C637606638720259666%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3WHWB459xJvbD7gu78Om0JzFsEC%2BruVLHK1jmSDakR4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.komoot.nl%2Ftour%2F405690130%3Fshare_token%3DaSRajLBlwAOVzpWA4uyCdTGXL772WZ7iKJnW5uCyCq8MeSW7dF%26ref%3Dwtd&data=04%7C01%7Cf.paulissen%40stichtinglvo.nl%7C3e9c827678e54ecafbb808d93bdbd6bc%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C637606638720259666%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3WHWB459xJvbD7gu78Om0JzFsEC%2BruVLHK1jmSDakR4%3D&reserved=0


Blijf op Rue l’ Aumont rechtdoor gaan en kom uit op Rue de la Benchet - Rue du vieux Moulin.  
Blijf deze weg volgen totdat je aan de Sint Joris kerk uitkomt. 
Bij de kerk steek je de grote weg over op Rue du Village - Haie du Wonk. Blijf dit pad volgen.  

 
De leerlingen gaan op de splitsing na het viaduct naar links richting Chemin du Broukay (Moulin du 
Broukay volg de bordjes). 

 
Wij wensen jullie alvast een fijne introductiedag en hopen dat die het begin wordt van een succesvol 
schooljaar! 
 
Wij hopen dat uw zoon/dochter zich snel op onze school zal thuis voelen en dat hij/zij 
hier een succesvolle, leerzame en plezierige schoolcarrière zal beleven. 
 
Namens alle mentoren van leerjaar 2, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Robin Bollweg, teamleider Brugklassen leerjaar 1 & 2 
René Lem, teamleider Brugklassen 1 & 2, Mavo 3 & 4  
 


