
Introductieweek  klas 2      2020/2021  
 
Maandag 17 augustus 
 

Vandaag zijn jullie nog lekker vrij 😊.  

 
 
 
Dinsdag 18 augustus  

 
Jullie worden op dinsdag 18 augustus om 12:30 op school 

verwacht.  
Op deze dag zien jullie elkaar weer 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!  
 
 

 
Woensdag 19 augustus   

 

Op deze dag gaan we twee activiteiten doen in het Centrum van Haarlem.  
Klas 2a en 2b verzamelen om 09:00 uur op het Stationsplein in Haarlem.  

Klas 2c verzamelt om 11:00 uur op het Stationsplein in Haarlem. 

Zet je fiets in de gratis bewaakte fietsenstalling.  

 
Klas 2A begint met suppen door de grachten van Haarlem en gaat daarna 
een zoektocht door het Historische centrum van Haarlem lopen. Klas 2B en 

klas 2C beginnen met de zoektocht door Haarlem en gaan daarna suppen. 
 

 
!!Je moet vandaag zelf zorgen voor wat te eten en te drinken!! 
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Donderdag 20 augustus   
 

Vandaag staan er leuke activiteiten op het programma.  
We verzamelen om 11:00 op de HBM. 

 
2A in lokaal 17 
2B in lokaal 18  

2C in lokaal 19  

 
In de ochtend is er een spannende activiteit waar je je van je beste 

kant moet laten zien en veel samen moet werken.  
 

 
 
!! Je moet vandaag zelf voor de lunch zorgen!!  

 
 

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 

 

 

Vrijdag 21 augustus 
 

Vandaag verwachten wij jullie om 9:30 uur op de sportvelden van Groenendaal.  

We gaan deze dag de sportieve strijd met elkaar aan onder leiding van 

sportinstructeurs.  
Zorg dat jij je sportoutfit (sportkleding- en schoenen) al aan hebt. 

Neem een flesje water mee voor tijdens het 

sporten en een broodje of een koekje voor 
tussendoor.  

 
Na afloop van de sportdag wordt er wat 
lekkers gebracht naar het sportveld. Hierna is 

de introductieweek voorbij en kun je 
zelfstandig naar huis.  
 
Locatie:  

Sportplaza Groenendaal 

Sportparklaan 6  2101 VT Heemstede  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiQx5X574njAhUE2aQKHcBKB2QQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fgo-kids.nl%2Fhaarlem%2Ferop-uit%2Findoor-trampoline-park-street-jump-haarlem&psig=AOvVaw35e-UowHTbqwl_bTUREiag&ust=1561732185047572
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjEg_HK8InjAhVEDewKHQLJB34QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.musicbed.com%2Fsongs%2Flets-go%2F26734&psig=AOvVaw0fvmptoqddA9LVSfkUjG0z&ust=1561732341593144
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj89pKV9onjAhXQbFAKHW8dBH4QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.prestwichsport.com%2F2019%2F04%2F15%2Fpete-sport-quiz%2F&psig=AOvVaw0bts1Ehti1lXI02plhxEgn&ust=1561733863412021

