
	

	

	

Draaiboek	introductieweek	klas	4	

Schooljaar	2018/2019		 	



Introductieweek	leerjaar	4		
 

Aan alle leerlingen van klas 4 en hun ouders en/of verzorgers,  

Het schooljaar van 2018/2019 staat alweer voor de deur en zoals ieder jaar is de 
samenstelling van de klassen weer veranderd. Om ervoor te zorgen dat iedereen 
goed van start kan in klas 4 staat er een introductieweek op de planning.   

 

Maandag	3	september  
Je bent vandaag nog lekker vrij J.  

 

Dinsdag	4	september		
Om 10:30 uur worden alle leerlingen van klas 4 op school verwacht. De 
leerlingen krijgen te horen bij wie zij in de klas zitten en welke mentoren 
daarbij horen. De mentoren zullen de hoofdpunten van leerjaar 4 met de 
leerlingen bespreken en er is tijd om kennis te maken. 
Denk eraan je mooiste kleren aan te doen en je breedste lach mee te nemen, 
want na de eerste ontmoeting gaan de leerlingen direct op de schoolfoto.  
Deze dag duurt tot 12:30 uur. De leerlingen moeten zelf hun lunch verzorgen.  

 

Woensdag	5	september		
Van 9:00 uur tot 11:30 uur zullen de leerlingen van start gaan met 
het verplichte sectorwerkstuk. Uit ervaring is gebleken dat 
leerlingen in deze week al heel ver kunnen komen met het 
sectorwerkstuk; dit scheelt de leerlingen later dit schooljaar een 
hoop stress.  

Van 11:30 uur tot 12:00 uur is er pauze. De leerlingen moeten   
zelf eten en drinken meenemen.  

Om 12:00 vertrekken wij op de fiets richting Surfana in 
Overveen. Hier staat een sportief programma klaar met allerlei 
leuke wateractiviteiten. Tip: trek je badkleding op school vast aan 
en neem een droge handdoek en droge kleding mee! Deze 
middag duurt tot ongeveer 16:00 uur.  

Informatie over Surfana Overveen 
Zeeweg 98  
2051 EC Overveen 

  



 

Donderdag	6	september		
Na een sportieve en gezellige middag gaan wij donderdagochtend van 9:00 uur tot 
11:30 uur verder werken aan het sectorwerkstuk.  

Om 12:15 uur begint er een quiz op school met allerlei verschillende 
vragen.  

Daarna gaan wij om 13:30 uur met de fiets richting Haarlem centrum.  
Wij gaan naar de Pathé bioscoop om lekker ontspannen naar een film te 
kijken.  

Neem ook deze dag je eigen lunch mee naar school.  

Informatie over Pathé Haarlem  
Zijlvest 41-43  
2011 VB Haarlem  

 

Vrijdag	7	september		
Op de laatste dag van de introductieweek zal er 
opnieuw tijd worden besteed aan het sectorwerkstuk 
van 9:00 uur tot 11:30 uur. 

Om 11:45 uur vertrekken wij met de fiets naar het 
Pannenkoeken Paviljoen in de Cruquius.  
Hier zullen wij een heerlijke pannenkoek eten en 
samen de gezellige introductieweek afsluiten. 

Informatie over het Pannenkoeken Paviljoen  
Kruisweg 1625  
2142 LC Cruquius  

 

 

Wij hebben er nu al zin in! J  

 

De mentoren van klas 4: 

Carolina Kort & Noortje Zwart  
Sofia Jouzy & Bart van Leersum  
Daniëlla Ferwerda & Yentl Schuffelen  

	


