
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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. 
 

Havo-4 Maandag 5 september om 14.30u 

 
 

Informatie over de eerste schoolweek van het team havo 4 
Op maandag 5 september start het nieuwe schooljaar. De 4 havo-leerlingen worden maandag 
om 14.30 uur op school verwacht voor een eerste kennismaking met de mentor en mentorgroep. 
De kennismaking duurt tot circa 16.00 uur. 
 

mentor afkorting Email Lokaal 

Dhr. Joseph van Beek BEE bee@sgweredi.nl H2.01 

Mw. Hanneke Don DON don@sgweredi.nl H2.13 

Dhr. Maurice Gielen GLM glm@sgweredi.nl H2.19 

Mw. Suzanne Jakobs JKB jkb@sgweredi.nl H2.03 

Mw. Van Kampen KMP kmp@sgweredi.nl H2.15 

Mw. Saskia Köllner KLL kll@sgweredi.nl H2.09 

Dhr. Tom Sommers SOM som@sgweredi.nl H2.12 

 
Zoals al aan het eind van het vorige schooljaar is gemeld, vindt volgende week van 
dinsdag 6 tot en donderdag 9 september het introductiekamp plaats voor leerlingen van 
4-havo in Eersel (groepsaccommodatie ‘D’n Hazelaar’). De leerlingen gaan daar met de fiets naar 
toe.  

Aan de leerlingen van havo 4 
 
en aan hun ouders 

https://weredi.nl/agenda
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Voor de veiligheid is het voor leerlingen en begeleiders verplicht om tijdens het fietsen een 
veiligheidshesje te dragen (geel/oranje). De leerlingen dienen zelf voor een dergelijk hesje zorg te 
dragen. 
 
Op vrijdag 9 september zijn de 4 havo-leerlingen vrij. De lessen starten maandag 12 
september conform het rooster in magister. 

 

In de bijlage vindt u meer informatie over het introductieprogramma, een bagagelijst en de 
geldende regels. Dit zal met de leerlingen besproken worden wanneer zij komende 
maandag op school komen om hun nieuwe mentorklas te ontmoeten. Fijn is het als 
ouders/verzorgers vooraf de informatie met hun kind doornemen.  
 
We hebben er het volste vertrouwen in dat deze introductiedagen een mooie start zijn van 
de twee bovenbouwjaren die de leerlingen met hun mentorgroep zullen doorlopen.  
Mocht u nog vragen hebben over het introductieprogramma neem dan gerust contact op 
met docent sport & bewegen de heer Joseph van Beek (bee@sgweredi.nl) of met de 
mentor van uw kind. 
 

Mede namens de mentoren van havo 4,  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
G.C.M. (Guido) Mollen 
teamleider havo 4-5 
mll@sgweredi.nl    
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