
Introductieweek  klas 2      2019/2020  
 
Maandag 26 augustus 
 

Vandaag zijn jullie nog lekker vrij 😊.  

 
 
Dinsdag 27 augustus  
 
Jullie worden op dinsdag 27 augustus om 10.30 uur op 
school verwacht.  
Op deze dag zien jullie elkaar weer lekker en ontmoeten 
jullie de mentoren.  
Van de mentoren krijgen jullie te horen welke belangrijke 
gebeurtenissen er in klas 2 zullen plaatsvinden.  
Daarna gaan we met de klas op de foto. Zet je mooiste 
glimlach op !  
 
2A in lokaal 17 
2B in lokaal 18  
2C in lokaal 19  
 
 

Woensdag 28 augustus   
 
Vandaag staan er twee leuke activiteiten op het programma.  
We verzamelen om 10:30 op de HBM. 
 
2A in lokaal 17 
2B in lokaal 18  
2C in lokaal 19  
 
In de ochtend is er een programma met allerlei verschillende 
opdrachten en uitdagingen waarbij jullie elkaar beter leren kennen.  

 
 
 
!! Je moet vandaag zelf voor de lunch zorgen!!  
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In de middag fietsen wij samen naar Overveen. 
Hier gaan wij trampoline springen bij Street Jump.  
Doe op school vast je sportoutfit aan.  
Het programma is vandaag rond 15:00 afgelopen. 
We fietsen gezamenlijk terug naar de HBM of je 
gaat zelfstandig naar huis.  
 
Locatie:  
Street Jump 
Tetterodeweg 15 D 
2051 EG Overveen 
 

Donderdag 29 augustus   
 
Op deze dag gaan we twee activiteiten doen in het Centrum van Haarlem. 
We verzamelen om 9:45 uur op de Grote Markt in Haarlem.  
Onder het beeld van Laurens Coster.  
Zet je fiets in de gratis bewaakte fietsenstalling van de Smedestaart.  
Deze is 30 meter vanaf de Grote Markt. 
 
De klassen worden op woensdag in twee groepen verdeeld. 
 

- De eerste groep begint om 10:00 uur met een quiz bij Bar Wigbolt 
in Haarlem.  
Tijdens de quiz krijg je twee drankjes van school waaronder een  
non-alcoholische cocktail en wat kleine hapjes. 

 
- De tweede groep start om 10:00 uur met een zoektocht door het Historische 

centrum van Haarlem.  
 
 
Om 12:00 uur is er een korte pauze van een half uur op de Grote Markt. 
!!Je moet ook vandaag zelf zorgen voor wat te eten en te drinken!! 
 
 

 
Na de pauze wisselen de groepen om.  
Groep 2 begint met de quiz om 12:30 uur in Bar Wigbolt. 
Groep 1 start om 12:30 uur de zoektocht door het 
Historische centrum van Haarlem 
 
De activiteiten zijn rond 14:30 uur afgelopen. 
 

Locatie:  

Bar Wigbolt 

Smedestraat 41 

Haarlem 
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Vrijdag 30 augustus 
 
Vandaag verwachten wij jullie om 11:00 uur op school.  
Er staat dan een verzorgde brunch voor jullie klaar.  
We moeten op kracht komen voor de middag.  
Zorg dat jij in je sportoutfit (sportkleding- en schoenen) op school verschijnt.  
 
In de middag gaan we de sportieve strijd met 
elkaar aan onder leiding van 
sportinstructeurs.  
 
Om 12:15 uur vertrekken wij vanaf het 
schoolplein gezamenlijk richting het sportveld 
van Olympia. 
Neem een flesje water mee voor tijdens het 
sporten.   
De sportactiviteiten zullen rond 15:00 uur 
afgelopen zijn.  
We fietsen samen terug naar de HBM of je 
gaat vanaf Olympia zelfstandig naar huis.  
 
Locatie:  
Sportpark Olympia  
Henk van Turnhoutpad 1  
Haarlem 
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