
 

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 
weer op school.  
 
Eerste schooldagen: wat en wanneer 
 Dinsdag 27 augustus: aula Lyceum (tijdstip zie bijlage) 

 Dinsdag 27 augustus is een introductiedag onder begeleiding 
van de mentoren.  

 Het programma voor de verschillende leerjaren en klassen vindt 
u in de bijlage.  

 Woensdag 28 t/m vrijdag 30 augustus: les volgens lesrooster 
 Vanaf woensdag 28 augustus starten de lessen volgens het les-

rooster. Het lesrooster staat in Magister en wordt uiterlijk mor-
genmiddag op WebUntis gepubliceerd. 

 Deze eerste week is een introductieweek voor brugklasleer-
lingen. De mentoren van deze leerlingen zijn hier volledig bij be-
trokken. Dit betekent dat deze eerste week wordt gewerkt met 
een aangepast rooster voor alle andere klassen. 

 
 
Graag tot ziens dit nieuwe schooljaar op Stad & Esch! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Sacha Vogel, deelschoolleider havo en atheneum, en 
Joris van Ballegoijen, contactpersoon vwo+/gymnasium. 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen 
in de tweede of derde klas havo, atheneum en  
vwo+/gymnasium 
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Programma introductie | dinsdag 27 augustus 
 
 
leerjaar 2 havo, atheneum en vwo+/gymnasium 
 
 08.45 uur   : verzamelen in de aula van het Lyceum 
 08.45 - 11.30 uur  : kennismaken met de mentor en belangrijke  
      informatie doornemen 
 11.30 - 12.30 uur : gezellige picknick in het park 
 12.30 - 14.55 uur  : crazy 88 
 
Meenemen: iets lekkers (een klein hapje) voor ongeveer vier personen 
voor de picknick + drinken, laptop e.d. 
 
 
leerjaar 3 havo en atheneum 
 
 08.15 uur   : verzamelen in de aula van het Lyceum 
 08.15 - 09.00 uur  : kennismaken met de mentor en belangrijke  
      informatie doornemen 
 09.00 - 14.00 uur : introductieprogramma Zwarte Dennen in 
     Staphorst 
 
Meenemen: een in goede staat verkerende fiets, zwemkleding, hand-
doek, lunchpakket + voldoende drinken, zonnebrandmiddel, bal of spel-
len. 
 
 
leerjaar 3 vwo+/gymnasium 
 
 09.05 uur   : verzamelen in de aula van het Lyceum 
 09.05 - 12.00 uur  : kennismaken met de mentor en start eerste  
      project 
 12.00 - 13.00 uur : gezellige picknick in het park 
 13.00 - 14.00 uur : eerste project 
 
Meenemen: iets lekkers (een klein hapje) voor ongeveer vier personen 
voor de picknick + drinken, laptop e.d. 
 
 
 
 


