
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op maandag 26 augustus start ons nieuwe schooljaar. Om goed voorbe-
reid het jaar te kunnen beginnen, komen die maandag alleen de mede-
werkers op school. We zetten dan met elkaar nog even de laatste punt-
jes op de i. Vanaf dinsdag 27 augustus verwachten wij alle leerlingen op 
school.  
 
Eerste schooldagen: wat en wanneer 
 Dinsdag 27 augustus: 9.05 uur aula Lyceum 

Op dinsdag 27 augustus verwachten wij uw zoon/dochter om 9.05 
uur in de aula van het Lyceum. 

 Dinsdag 27 t/m vrijdag 30 augustus: introductieweek 
- Wij starten het schooljaar met onze brugklasleerlingen met een 

introductieweek. Deze week staat in het teken van kennismaken 
met elkaar en kennismaken met de school. Dit doen we met een 
afwisselend programma van activiteiten met als afsluiting een 
Vesterfeest voor alle brugklasleerlingen.   

- Het programma van de introductieweek kunt u vinden in bijlage 1. 
In deze bijlage kunt u ook lezen wat uw zoon/dochter per dag 
mee moet nemen.   

 
De kosten voor de introductieweek bedragen € 25,00. Dit bedrag wordt 
in de week van 19 augustus via het programma WisCollect aan u gefac-
tureerd.  
 
Voor nu wensen wij u en uw kind(eren) een fijne zomervakantie toe.  
 
Graag tot ziens volgend schooljaar op Stad & Esch! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Sacha Vogel, deelschoolleider havo en atheneum, en 
Joris van Ballegoijen, contactpersoon vwo+/gymnasium. 
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Dinsdag 27 augustus  
 
havo, atheneum, vwo+/gymnasium 
 
 09.05 uur   : verzamelen in de aula van het Lyceum 
 09.05 - 11.30 uur  : kennismaken met de leerlingen in de klas door  

  middel van spelletjes 
 11.30 - 12.30 uur : gezellige picknick in het park 
 12.30 - 14.05 uur : speurtocht door de school 
 
Meenemen: lunchpakketje en drinken 
 
 
Woensdag 28 augustus  
 
havo 
 
 08.15 - 13.15 uur : - ICT-organisatie en voorbereiden eerste les- 
       week 
      - schoolfotograaf  

- workshop Streetwise Next Level van de 
ANWB over verkeersveiligheid 

 
Meenemen: laptop en de brief met inlogcodes voor Magister (deze brief 
ontvangt u z.s.m. na de zomervakantie), lunchpakketje en drinken 
 
atheneum, vwo+/gymnasium 
 
 09.30 uur : verzamelen parkeerplaats Bad Hesselingen 
 09.30 - 14.05 uur : Klimavontuur Meppel & zwemmen Bad  
      Hesselingen      
 
Meenemen: sportkleding, zwemkleding, handdoek, lunchpakketje en 
drinken 
 
 
Donderdag 29 augustus  
 
havo  
 
 09.30 uur : verzamelen parkeerplaats Bad Hesselingen 
 09.30 - 14.05 uur : Klimavontuur Meppel & zwemmen Bad  
      Hesselingen 
 
(deze tijden zijn onder voorbehoud en kunnen nog iets veranderen) 
 
Meenemen: sportkleding, zwemkleding, handdoek, lunchpakketje en 
drinken. 
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 08.15 - 13.15 uur : - ICT-organisatie en voorbereiden eerste les- 
       week 
      - schoolfotograaf  

- workshop Streetwise Next Level van de 
ANWB over verkeersveiligheid 

  
Meenemen: laptop en de brief met inlogcodes voor Magister (deze brief 
ontvangt u z.s.m. na de zomervakantie), lunchpakketje en drinken. 
 
 
Vrijdag 30 augustus  
 
havo, atheneum, vwo+/gymnasium  
 
 08.15 - 14.55 uur  : les volgens lesrooster onder begeleiding van 

  de mentor 
 
(deze tijden zijn bij benadering en kunnen tijdens de introductieweek nog iets 
veranderen) 
 
Meenemen: laptop, schriften, lunchpakketje en drinken 
 
 
Vrijdagavond 30 augustus | Vesterfeest van 20.00 tot 22.30 uur  
 
 20.00 – 22.30 uur  : Vesterfeest (alleen voor de brugklasleerlingen). 

In bijlage 2 vindt u alle informatie over dit 
feest. 
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Aan de nieuwe brugklasleerlingen, 
 
Een leuke introductieweek moet natuurlijk goed afgesloten worden. 
Daarom is er door de Stichting Vester een feest speciaal voor jullie geor-
ganiseerd. Een feest waarin jullie elkaar nog beter kunnen leren kennen 
maar dan swingend en zingend!    
 

All White Party  |  vrijdag 30 augustus 
van 20.00 - 22.30 uur (aula Lyceum) 
 
Het feest is een ‘All White Party’ en we willen jullie vragen om in het wit 
gekleed te komen.  
 
DJ RTDV zal de beste hits draaien en zorgen voor een uitstekende muzi-
kale sfeer.  
 
Dit feest wordt georganiseerd door Stichting Vester; dit is een klein 
groepje bovenbouwleerlingen van Stad & Esch die voor de onderbouw 
fantastische feesten organiseert waaronder het gala, waar iedereen het 
hele jaar naar uitkijkt.  
 
We hopen jullie vrijdag 30 augustus te kunnen verwelkomen! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
het Vester bestuur. 
 

 


