
Introductieweek  klas 3     2021/2022  
 
 
Maandag 23 augustus 
 

Vandaag zijn jullie nog lekker vrij 😊.  
 
 
Dinsdag 24 augustus  
 
Jullie worden volgens onderstaand schema op school verwacht.  
3A 10:00 uur lokaal 18 
3B 10:15 uur lokaal 19 
3C 10:30 uur lokaal 17 
 
Het is belangrijk dat jullie alle schoolspullen meenemen die op 
de algemene benodigdhedenlijst staan. Vandaag doen we de 
inlog check. Zorg ervoor dat je in kan loggen in Magister, CUP 
en in Mijn HBM. Dit kun je van tevoren thuis natuurlijk al 
controleren.  
 

Op deze dag zien jullie elkaar weer en ontmoeten jullie de 
mentoren, bespreken we de belangrijkste zaken van leerjaar 3 
en gaan we individueel en met de klas op de foto.  
Zet je mooiste glimlach op!  
 
 
Woensdag 25 augustus   
 

Kom vandaag lekker met de fiets om 10.00 uur naar school .  
Eerst krijg je op school de uitleg over het nieuwe systeem en controleren we of je alle 
schoolspullen op orde hebt. Neem die dus ook vandaag weer allemaal mee.  
 

We vertrekken daarna om 11:30 uur van school en gaan dan met alle derdejaars naar de 
bioscoop voor een leuke film. We verwachten rond 14:30 uur weer terug te zijn op school. 
Overleg thuis of je vanaf de film meefietst terug naar school of zelf naar huis gaat. 
 
Locatie:  
Pathé Haarlem 
Zijlvest 41-43  
2011 VB  
Haarlem 
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Donderdag 26 augustus    
 

Vandaag beginnen we weer op school volgens onderstaand schema: 
3A 11:00 uur lokaal 18 
3B 10:00 uur lokaal 19 
3C 09:00 uur lokaal 17 
 
Vandaag oefenen we nogmaals met het nieuwe schoolsysteem. Je neemt dus ook vandaag 
weer al je schoolspullen mee. Na een kort ochtendprogramma met een les over de werking 
van het puberbrein gaan we op de fiets richting Hillegom voor een spectaculaire activiteit. 
Trek hiervoor kleding en schoenen aan die flink vies mogen worden.  
 
Locatie:  

Leidsestraat 187 

2182 DM  Hillegom  

 
 
Vrijdag 27 augustus  
Wij verwachten jullie om 10:00 uur op school.       
 

Klas 3A: lokaal 17  
Klas 3B: lokaal 18  
Klas 3C: lokaal 19 
 

Vandaag herhalen we weer alle afspraken en routines en neem je dus weer al je 
schoolspullen mee. De groepsles staat in het teken van normen en waarden en het anti pest 
protocol.   
 

Om 12:00 uur start de HBM-Tosti-Party! 
 

 
Wij hebben er zin in!  

 
Met vriendelijke groet, 

 
 

Mevrouw Ferwerda, mevrouw Zwart, mevrouw Jonker,  
meneer Hendriks, meneer van Erp & meneer Van Veen. 

 
De mentoren van leerjaar 3 


