
   
Aan alle leerlingen van Mavo 3 en Havo 3 
 
Betreft: introductie schooljaar 2021-2022 
 
Maastricht, 2 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 6 september en dinsdag 7 september aanstaande met studiedagen 
voor alle docenten. Dat betekent dat jullie die maandag en dinsdag een roostervrije dag hebben.  
 
Voor woensdag 8 september staat jullie introductiedag gepland.  
Vanaf donderdag 9 september starten de lessen volgens het lesrooster in Somtoday. 

 

Het programma voor de introductiedag 8 september 2021: 
 
Om 08.15 uur starten we met de kennismaking met de mentoren conform onderstaande indeling: 
 

Klas: Mentor: Lokaal: 

   
M3A Mevrouw P. Maas 1.1 

M3B Mevrouw M. Kuijpers 1.2 

M3C De heer P. Mes 1.3 

   

H3A Mevrouw M. Vrancken 1.4 

H3B De heer R. Scheffers 1.5 

H3C De heer F. Paulissen 1.6 

H3D De heer P. Troquet 1.7 

   

 
Programma: Survive-All groeve 
Verzamelen: 08.45 uur verzamelen op het schoolplein Noord per fiets 
Start programma: 08.45 uur vertrek per fiets, onder begeleiding van je mentor, naar  
Groeve Survive-All 
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  
- lunchpakket met tussendoortje 
- drinken 
- fietsslot  
- zo min mogelijk waardevolle spullen / sieraden meenemen 
- elastiek voor de haren  

 



Fietsroute leerjaar 3 Groeve Survive-All:  
 
https://www.komoot.nl/tour/405996392?share_token=ahdDgKPWQlosNrqkqCfBl8oR1S22zf1hQb3lazVS
u5t62bdDRu&ref=wtd 
 

 
 

Via bovenstaande link is de fietsroute in detail te bekijken en is het mogelijk een uitgebreide 
routebeschrijving te printen. Daarnaast kan ook gebruik worden gemaakt van de app Komoot, deze app 
geeft live begeleiding voor onderweg. Door op “printen” te klikken verschijnt de route stap voor stap in 
schrift. De Groeve heeft geen navigatie-adres!  
 
Wij wensen jullie alvast een fijne introductiedag en hopen dat die het begin wordt van een succesvol 
schooljaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
René Lem, teamleider Mavo 3 & 4 
Wim Ruijsch, teamleider Havo leerjaar 3-5 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.komoot.nl%2Ftour%2F405996392%3Fshare_token%3DahdDgKPWQlosNrqkqCfBl8oR1S22zf1hQb3lazVSu5t62bdDRu%26ref%3Dwtd&data=04%7C01%7Cf.paulissen%40stichtinglvo.nl%7C3e9c827678e54ecafbb808d93bdbd6bc%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C637606638720269665%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=j4rCcll68gP9isRmB4Ki7cNLcp5yqM2Z0Samq%2F%2BINNg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.komoot.nl%2Ftour%2F405996392%3Fshare_token%3DahdDgKPWQlosNrqkqCfBl8oR1S22zf1hQb3lazVSu5t62bdDRu%26ref%3Dwtd&data=04%7C01%7Cf.paulissen%40stichtinglvo.nl%7C3e9c827678e54ecafbb808d93bdbd6bc%7C788de26bbf5a46d5bb58f35ff7bdd172%7C0%7C0%7C637606638720269665%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=j4rCcll68gP9isRmB4Ki7cNLcp5yqM2Z0Samq%2F%2BINNg%3D&reserved=0

