
   
Aan alle leerlingen van de 1e klas 
 
Betreft: start nieuwe schooljaar 2021-2022 

 
Maastricht, 1 september 2021 

     
Beste leerlingen,  
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
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 september 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 en donderdag 9 september aanstaande starten we met twee 
introductiedagen. Vrijdag 10 september is de eerste lesdag, tot 13.15 uur, volgens het lesrooster in 
Somtoday. Tijdens het vijfde lesuur (12.30 uur -13.15 uur) krijgen jullie voorlichting van je mentor 
over Somtoday, Itslearning en inloggen op het netwerk. De inlogcodes hiervoor ontvangen jullie 
woensdag 8 september op school van je mentor. 
  

Woensdag 8 september 2021: 

 
Het introductieprogramma is als volgt:  
alle leerlingen dienen om 08.45 uur aanwezig te op schoolplein Zuid voor de kennismaking met 
klasgenoten/mentor.  
 
Aansluitend krijgen jullie nog een rondleiding door het gebouw. Zorg dat je deze dag je agenda, 
schrijfgerei en je lunchpakket bij je hebt. Om 13.30 uur sluiten we de 1e introductiedag af. 
 

Klas: Mentor: Lokaal: 

   
M1A Mevrouw C. Mailleu 1.1. 

M1B Mevrouw M. van ’t Land 1.2 

M1C De heer B. Vliegen 1.3 

M1D De heer H. Vrencken 1.4 

   

H1A Mevrouw V. Meens 1.5 

H1B Mevrouw M. Roumans 1.6 

H1C De heer R. Meijers 1.7 

H1D Mevrouw J. Deckers 2.1 

H1E Mevrouw V. Haenen 2.2 

   

V1A De heer R. de Ruyter 2.3 

V1B Mevrouw M. de los Santos 2.4 

V1C Mevrouw S. Mulder 2.6 

V1D De heer G. Klingenstijn 2.7 

 
 
 



Donderdag 9 september 2021: 

 
Om 09.00 uur verzamelen alle leerlingen op het schoolplein Zuid waarna we om 09.15 
uur vertrekken met de bus naar een geheime locatie in België. Van hieruit maken we 
een avontuurlijke wandeling, afgewisseld met een spellencircuit.  
Alle leerlingen moeten voor de zekerheid een mondkapje meenemen. 
Ook bij minder gunstig weer zal deze tocht doorgaan. Om 14.00 uur is het einde van het 
programma en gaan de leerlingen met de bus weer terug naar school, waar zij rond 
14.30 zullen arriveren. 
 
Algemene benodigdheden:  
- stevig schoeisel om te wandelen 
- kleren die vies mogen worden 
- kleden op de weersomstandigheden  
- lunch pakket met tussendoortje 
- drinken 
- zo min mogelijk waardevolle spullen / sieraden 
 
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 1, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Robin Bollweg      Fernand Paulissen    
Teamleider Onderbouw leerjaar 1 & 2    Coördinator Brugklassen 
 
 


