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

Het schooljaar van 2020/2021 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 17 augustus 

Je bent vandaag nog lekker vrij .  
 
Dinsdag 18 augustus  

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 19 augustus  

Van 9.00 uur tot 11.30 uur gaan we een start maken aan het profielwerkstuk (PWS). 
Dit is een groot onderzoek waar je tot de kerstvakantie mee bezig zal zijn en een 
goed begin is het halve werk. 

Tussen 11:30 uur en 12:30 uur zorgen wij voor een lekkere, maar vooral leuke 
versnapering op het schoolplein. Je hoeft dus niet zelf voor eten te zorgen. Nadat we 

samen onze buikjes hebben rond gegeten zit de dag erop.  
 

Donderdag 20 augustus  

Donderdagochtend werken we tussen 9:00 uur tot 12:00 uur verder aan je PWS.   
Om 12:00 uur vertrekken wij met de fiets naar het Pannenkoeken Paviljoen in de 
Cruquius (@ Kruisweg 1625). Laat die pannenkoek maar goed smaken want we 

gaan daarna outdoor lasergamen! De locatie is nog een verrassing.  
 

Vrijdag 21 augustus  

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

Vandaag moet je zelf voor een lunchpakket zorgen. Zorg er ook voor dat het een 
goed pakket is. We gaan van 12:15uur tot 14:30uur verder met een sportmiddag @ 
SportPlaza Groenendaal. Je raadt het al: je moet voor vandaag ook sportkleren 

meenemen! 
 

Aan het eind van de week hebben we elkaar nog beter leren kennen door 
samenwerking en sportieve activiteiten.  
 

Wij hebben er nu al zin in!   
 
De mentoren van klas 4: 

Sofia Jouzy & Jorn Hahn 
Daniëlla Ferwerda & Noortje Zwart 


