
 
 

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

 

Het schooljaar van 2021/2022 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 23 augustus 

Je bent vandaag nog lekker vrij .  

 

Dinsdag 24 augustus  
Om 11:30 uur worden alle leerlingen van klas 4 op school verwacht, verzamelen op het 

schoolplein, de mentor vangt je daar op. 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. Ook worden de leerlingen 

geïnformeerd over de nieuwe schoolregels en nieuwe routines die vanaf schooljaar 21-22 van 

kracht zullen zijn. 

 

Denk eraan om 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 ongeveer 13:30 uur. De leerlingen moeten zelf hun lunch verzorgen. 

 

Woensdag 25 augustus  

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 gaan we een start maken met het profielwerkstuk (PWS). Dit is een 

belangrijk examenonderdeel waar we tot en met de herfstvakantie mee aan de slag zullen 

gaan. De dag duurt ongeveer tot 15:00 uur.   

 

Donderdag 26 augustus  

Donderdagochtend werken we tussen 9:00 uur en 11:30 uur verder aan het PWS.   

Om 12:00 uur vertrekken wij met de fiets naar het Pannenkoeken Paradijs (adres: Reinaldapad 

10, 2033 SX Haarlem). Van 13:00 uur tot 14:00 uur zullen wij daar gezellig met z’n allen 

gaan genieten van de lekkerste pannenkoeken van Haarlem. Vanuit daar mag je zelfstandig 

richting huis. 

 



 

 

 

 

 

 

Vrijdag 27 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 en 

gezond pakket is voor genoeg energie. We zullen tussen 12:00 en 12:30 uur fietsen richting 

Hillegom. Daar zullen we de strijd met elkaar aangaan op het grootste indoor paintball veld 

van de Benelux! Adres: Paintball Hillegom, Leidsestraat 187, 2182 DM Hillegom. Deze strijd 

zullen wij voeren in twee groepen. De eerste groep start om 13:00 uur en eindigt om 14:00 

uur. De tweede groep start om 14:00 uur en eindigt om 15.00 uur.  

 

Zoals jullie hebben kunnen lezen: Het zal een leerzame en tegelijkertijd gezellige week 

worden! 

 

Wij hebben er nu al zin in!   

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Yentl Schuffelen, Maaike Groen, Sarah van der Linden en Roxanna Detering  


