
 

 

 

 

 

 

 

 

Groningen, 18 juli 2022 

 

Betreft: start schooljaar klas 2 

 

Beste ouders/verzorgers en beste {naam leerling} uit klas {naam klas}, 

 

Na de hopelijk fijne vakantie gaat straks het nieuwe schooljaar beginnen. We starten op dinsdag 
30 augustus met een introductiedag om ervoor te zorgen dat jullie elkaar en de mentor zo snel 
mogelijk leren kennen en een prettige groep gaan vormen. 
 
Het programma van dinsdag 30 augustus 2022:  

1,5 uur Kennismaken en groepsvorming activiteit 
 Informatie: lesrooster, agenda, klassenopstelling, telefoonpiramide, enz.  
 Activiteiten om de meerkamp voor te bereiden   
0,5 uur Pauze 
2 uur Meerkamp op sportveld bij school 

 
De lokalenindeling is als volgt:  

 

Programma 11:30 – 15:30 uur 
2Ta lokaal 127  dhr. H. Brouwer 
2Tb lokaal 128  mw. P. Raven 
2Tc lokaal 129 mw. M. Roest / dhr. J. Dragtsma 
2Ha lokaal 238 mw. D. Porte / mw. E. v.d. Berg 
2Hb lokaal 239  mw. C. Ganzeboer / dhr. T. de Ruiter 
2Hc lokaal 240 mw. S. Praamstra 
2Aa lokaal 130  dhr. J. van Wilgen 
2Ab lokaal 131  dhr. A. Bruggeman 

 
Neem voldoende eten (lunch) en drinken mee. Verder vragen we de leerlingen om voor de 
meerkamp een wit T-shirt aan te doen (of mee te nemen) waar versiering op gemaakt kan worden. 
Het is ook handig om sportieve kleding mee te nemen die nat en vies mag worden.  
 
We hopen dat jullie elkaar na deze dag goed hebben leren kennen, zodat je als een fijne groep aan 
het komende schooljaar kunt beginnen. We wensen jullie alvast veel plezier tijdens de 
introductiedag! Woensdag 31 augustus starten de gewone lessen.  
 
Aan het eind van de zomervakantie worden de boeken thuisgestuurd. We verzoeken alle leerlingen 
de boeken thuis te kaften. Er zijn ook leermiddelen die leerlingen zelf aan moeten schaffen. Dit 
document staat, net als de Schoolgids 2022-2023 op onze website. U kunt daar alle belangrijke 
informatie nog eens nalezen.  
 
We gaan ervan uit dat u zo voldoende op de hoogte bent en wensen u en de leerlingen een 
fantastische zomervakantie. Graag zien we iedereen na de vakantie. 

 

Met vriendelijke groet, 
mede namens de mentoren van jaar 2, 
 
 
Mireille Luth, leerlingcoördinator onderbouw    H. Bakker, teamleider onderbouw  
Eric van Dok, leerlingcoördinator vmbo-tl                 E. Keun, teamleider vmbo-tl 

https://kamerlinghonnes.nl/schoolgids/

