
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 1 september 2022 
 
 

Beste leerlingen, 
 
 

Na een hopelijk ontspannen zomer en een fijne vakantie ga je binnenkort weer naar school. 
Welkom terug! 
Wat moet je allemaal weten over het nieuwe schooljaar? Dat staat in deze brief. Lees hem 
alsjeblieft goed door. 
 
 

Ouderavonden 
 

Wanneer de ouderavonden plaatsvinden? Dat is te vinden in de Kalender op de site. Klik hier. 
 
  

Wanneer naar school?  
 
In het schema hieronder kun je zien, wanneer je voor de eerste keer dit jaar op school moet zijn. 
 
Vwo-3 Dinsdag 6 sept. om 9:00 uur 

 
 

Informatie over de eerste schoolweek van het team vwo-3 
 
Hierbij ontvangt u de benodigde informatie voor de eerste schoolweek. De mentoren hebben 
gezorgd voor een mooi introductieprogramma en zij ontvangen de leerlingen graag weer op 
school. 
 
Maandag 5 september:  
nog geen activiteiten. Deze dag is lesvrij. 
 
Dinsdag 6 september 10:00 – 16:00 uur:  
Verzamelen in de hal havo/vwo gebouw. Het klaslokaal wordt daar bekend gemaakt. 
Activiteiten: 
Eerste kennismaking – welkom! 
Klassenstrijd – bingo 
Kennismaken nieuw schooljaar – instructieles 
Speeddate met de mentor – stel jezelf voor (deel 1) 
Klassenstrijd – sportieve samenwerking 
 

Aan de leerlingen van vwo-3 
 
en aan hun ouders 

https://weredi.nl/agenda
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Benodigdheden:  
eten en drinken, schrijfspullen, laptop, sportkleding 
 
Woensdag 7 september 9:00 – 14:45 uur:  
De indeling van de klassen, tijden en lokalen wordt dinsdag 6 september bekend gemaakt. 
Activiteiten: Carrousel 
Klein Kunstig: Theatersport 
Klein Kunstig: Podcast 
Klassenstrijd – de kennis uitdaging 
Speeddate met de mentor – stel jezelf voor (deel 2) 
 
Benodigdheden:  
eten en drinken, laptop 
 
Donderdag 8 september 8:15 – 13:30 uur: 
Verzamelen op de fiets plein voor het havo/vwo-gebouw 
Activiteiten: 
Op pad naar het Parktheater in Eindhoven 
Picknick in het park 
 
Benodigdheden:  
eten en drinken voor de picknick, fiets 
 
Vrijdag 9 september:  
Les volgens rooster dat via Magister bekend gemaakt wordt. 
 
 
Mocht uw kind op de betreffende dag onverhoopt ziek zijn, geeft u dit dan alstublieft tijdig door aan 
de receptie (040-2074740). De receptie zal dan de betreffende mentor inlichten. 
 
 
Namens de mentoren leerjaar-3, 
Met vriendelijke groet, 
 
I. (Ivo) van der Heijden 
teamleider vwo 2-3 atheneum en gymnasium 
hed@sgweredi.nl  
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