
Introductieweek  klas 2 
 
Maandag 23 augustus 
 

Vandaag zijn jullie nog lekker vrij 😊.  
 
Dinsdag 24 augustus  
 
Jullie worden volgens onderstaand schema op school 
verwacht.  
2a  9.30 uur  lokaal 1 
2b  9.45 uur  lokaal 2 
2c  10.00 uur  lokaal 3 
2d  10.15 uur  lokaal 21 
 
Op deze dag zien jullie elkaar weer en ontmoeten jullie de mentoren en ook enkele nieuwe 
klasgenoten, bespreken we de belangrijkste zaken van leerjaar 2 en gaan we individueel én 
met de klas op de foto. Zet je mooiste glimlach op!  
 
Het is belangrijk dat je alle schoolspullen meeneemt 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. Bovendien krijg je deze dag de sleutel van je kluisje en zullen we gaan oefenen 
op welke manier je elke dag met je schooldag begint. We verwachten dat deze schooldag tot 
ongeveer 12:00 uur zal duren.  
 
 
Woensdag 25 augustus   
 

IEDEREEN KOMT OP DE FIETS en is om 10.00 
op school.  
2a  lokaal 1 
2b  lokaal 2 
2c  lokaal 3 
2d  lokaal 21 
 
Eerst krijg je op school de uitleg over het nieuwe 
systeem en controleren we weer of je alle 
schoolspullen op orde hebt.  
Neem die dus ook vandaag weer allemaal mee!  
Daarna krijgt iedereen een PLENDA agenda en krijgen jullie daar uitleg over en vervolgens 
gaan we daarmee aan de slag. 
We vertrekken om 11:30 uur van school en gaan dan met alle tweedejaars naar Street Jump 
XL waar we lekker gaan springen op de trampolines. 
 
Locatie:  
Street Jump Haarlem 
Tetterodeweg 15d 
2051 EG Overveen 
023 – 576 5577 
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Donderdag 26 augustus    
 

Vandaag beginnen we om 10.00 weer op 
school IEDEREEN KOMT OP DE FIETS! 
2a lokaal 1     
2b lokaal 2  
2c lokaal 3 
2d lokaal 21 
 
Vandaag oefenen we nogmaals met het nieuwe 
schoolsysteem.  
Je neemt dus óók vandaag weer al je schoolspullen mee!  
Na een kort ochtendprogramma met een les over de werking van het puberbrein de 
leerstrategieën én wat je met je PLENDA agenda nog meer kunt doen, gaan we om 11.30 
uur op de fiets naar de bowlingbaan in Hoofddorp. 
 
Locatie:  
Claus bowling 
Bosweg 19  
Hoofddorp 
2131 LX Hoofddorp 
023 – 556 0050 
 
Vrijdag 27 augustus 
Wij verwachten jullie om 10:00 uur op school.     
IEDEREEN KOMT OP DE FIETS! 

 
2a lokaal 1  
2b lokaal 2 

2c lokaal 3 
2d lokaal 21 
 

Vandaag herhalen we weer alle afspraken en routines en neem je dus weer al je 
schoolspullen mee. De les staat in het teken van normen en waarden en het anti- pest 
protocol. Om 11.30 uur gaan we op de fiets naar het pannenkoekenhuis in Cruquius. 
 
Locatie: 
Pannenkoekenpaviljoen 
Kruisweg 1621 
2142 LC Cruquius 
023 - 5477123 
 
Wij hebben er héél veel zin in!  
 
Mentoren klas 2: 
2a Meneer Schols en Mevrouw Meijs 
2b Mevrouw Younes en Meneer Verberne 
2c Mevrouw Nessen en Meneer De Wit 
2d Mevrouw Wouters en Meneer Pabst 


