
Enschede, juli 2021

Betreft: start schooljaar

Beste leerlingen, 

Hoewel de vakantie net is begonnen, informeren we je graag over de start
van het nieuwe schooljaar. We gaan na de laatste berichtgeving over het
coronavirus ervan uit dat wij regulier kunnen starten na de vakantie
volgens het schema hieronder. Mocht de situatie rondom de pandemie
veranderen, dan nemen wij in de laatste week van de vakantie opnieuw
contact op natuurlijk. We hebben er zin in!

Brugklasleerlingen
De nieuwe leerlingen van klas 1 starten met een gezamenlijke opening in
de Distelzaal om 09.00 uur. Daarna gaan zij met de mentor mee. De
mentoren nemen vervolgens het rooster door met hun klas, lopen de
school nog eens door met alle leerlingen en organiseren kluisjes. Voor
zover het lukt, sluit je ook elke dag af met je mentor in je eerste lesweek.

Examenkandidaten
Leerlingen uit de examenklassen beginnen met een presentatie in de
Distelzaal op dinsdag 24 augustus:

● Havo 10.00 uur Distelzaal
● Vwo 11.00 uur Distelzaal

Nieuwe leerlingen klas 2 en hoger
De nieuwe leerlingen die instromen in klas 2 of hoger zijn welkom vanaf
09.30 uur in de Distelzaal. Voor hen wordt er een kluisje geregeld en ze
worden naar de juiste lokalen begeleid.

Boeken/chromebooks
De boeken worden uitgedeeld tijdens de eerste lessen. De chromebooks
worden op vrijdag 26 augustus uitgereikt aan de brugklasleerlingen.

Rooster
Het rooster kun je vinden in Somtoday (behalve brugklasleerlingen en externe
zij-instromers) of op de roosterwebsite van school.



Overige informatie ontvang je, en je ouder(s)/verzorger(s), begin van het schooljaar.
Denk dan bijvoorbeeld aan informatie over de activiteiten(week),
kennismakingsavond met de mentor en het samen bespreken van voortgang en
resultaten.

Ontvangst eerste schooldag
Dinsdag 24 augustus 2021
Brugklasleerlingen 09.00 uur Distelzaal
Nieuwe leerlingen in overige leerjaren        09.30 uur Distelzaal
Examenkandidaten 5 Havo                         10.00 uur Distelzaal
Examenkandidaten 6 VWO                        11.00 uur Distelzaal
Alle andere leerlingen 10.10 uur volgens rooster

Voor nu wensen wij je vooral een leuke en ontspannen zomervakantie!

Met vriendelijke groeten,

Teamleiders Kottenpark


