
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 2 september 2021 
 
 

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. 
 
 

Corona-regels in het schooljaar 2021-2022 
 

1. Nog steeds gelden deze regels: 

a. Was je handen meerdere keren per dag, ten minste 20 seconden. 

b. We schudden geen handen. 

c. We dragen een mondkapje (eigenlijk heet dat mond-neus-masker) als we lopen 

of staan in het gebouw. Als we gaan zitten, mag het af. 

d. We hoesten en niezen in onze elleboog. 

e. We houden altijd anderhalve meter afstand. (Behalve leerlingen onder elkaar.) 

2. De pauzes worden buiten doorgebracht.  

3. We vragen je uitdrukkelijk om zondag 5 september thuis een zelftest te doen. (Als je 

geen zelftest meer hebt, kun je die vrijdag op school ophalen.)  

4. Kom het liefst per fiets naar school, niet met het openbaar vervoer. 

5. Volg in het gebouw de pijlen op de grond. Gebruik de trappenhuizen die voor leerlingen 

bestemd zijn.  

6. Doe wekelijks een zelftest. Is die positief, dan ga je naar de GGD voor een PCR-test.  

Ben je volledig gevaccineerd of heb je de laatste zes maanden corona gehad en ben je 

daarvan genezen? Dan hoef je geen wekelijkse preventieve zelftest te doen.  

7. Heb je klachten die kunnen wijzen op corona? Neem contact op met de GGD voor een 

PCR-test. 

8. Is iemand in jouw klas of lesgroep met wie je contact had besmet met corona? Dan blijf 

je tien dagen thuis in quarantaine. Ben je volledig gevaccineerd of heb je de laatste zes 

maanden corona gehad en ben je daarvan genezen? Dan hoef je niet thuis te blijven in 

quarantaine als je met een besmette leerling contact hebt gehad.  

9. De school blijft zorgen voor goede ventilatie. In de lokalen zijn ontsmettingsmiddelen 

voor de handen en voor het meubilair aanwezig. 

Aan de leerlingen van havo 4 
 
en aan hun ouders 
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Ouderavonden 
 

In september nodigen we altijd de ouders uit om op school kennis te komen maken met de mentor. 
Dat gaat voorlopig nog online plaatsvinden, dus niet op school. Je ouders krijgen daarvoor nog 
een uitnodiging met een link. Uitzondering: de ouderavonden voor brugklasouders vinden wel op 
school plaats. 
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. 
 
Brugklas Vmbo dinsdag 7 september 8:45 uur Vmbo-2 BK dinsdag 7 september 9:30 uur 

Brugklas Havo/Vwo  dinsdag 7 september 9:15 uur Vmbo-3 BK dinsdag 7 september 9:00 uur 

Havo-2 dinsdag 7 september 9:00 uur Vmbo-4 BK dinsdag 7 september 10:00 uur 

Havo-3 dinsdag 7 september 9:00 uur Vmbo-2 GT dinsdag 7 september 8:25 uur 

Havo-4 maandag 6 september 15:00 uur Vmbo-3 GT dinsdag 7 september 9:15 uur 

Havo-5 maandag 6 september 15:00 uur Vmbo-4 GT dinsdag 7 september 8:25 uur 

Vwo-2 dinsdag 7 september 9:00 uur WD3 Vmbo lj 1 dinsdag 7 september  12:00 uur 

Vwo-3 dinsdag 7 september 10:00 uur WD3 Vmbo lj 2 dinsdag 7 september 10:00 uur 

Vwo-4 maandag 6 september 15:00 uur WD3 Vmbo lj 3 dinsdag 7 september 12:00 uur 

Vwo-5 maandag 6 september 15:00 uur WD3 Vmbo lj 4 dinsdag 7 september  9:00 uur 

Vwo-6 maandag 6 september 15:00 uur WD3 Havo/Vwo dinsdag 7 september 12:00 uur 

 
 

Informatie over de eerste schoolweek van het team havo 4-5 
 
Op maandag 6 september start het nieuwe schooljaar. De 4 havo-leerlingen worden maandag 
om 15.00 uur op school verwacht (zie bijlage). 
 
Zoals al aan het eind van het vorige schooljaar is gemeld, vindt volgende week van dinsdag 
7 tot en donderdag 9 september het introductiekamp plaats voor leerlingen van 4-havo in 
Pelt (groepsaccommodatie ‘t Pelterke Jeugdlaan 4, België). Op vrijdag 10 september 
starten de lessen 
  
In de bijlage vindt u meer informatie over het programma, 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 zoon/dochter doornemen.  

 

De kosten voor deze introductiedagen bedragen zoals gemeld € 95,- . Hiervoor ontvangen 
de ouders in de loop van deze maand een rekening.  
   

  

https://weredi.nl/agenda
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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: neem dan gerust contact op.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
G.C.M. (Guido) Mollen 
teamleider havo 4-5 
mll@sgweredi.nl 



Havo 4 kennismaken met mentor en mentorgroep: maandag 6 september
15.00 - 16.00u  Ontvangst leerlingen door mentor:

mentor: lokaal:

dhr. Beerens h2.09

dhr. Van Delft h2.04

dhr. Hendrikx h2.13

dhr. Mohren h2.15

dhr. Swinkels h2.17

mw. Verleg h2.19

mw. Verscheijden h2.21

Havo 4 Introductiekamp 2021: di t/m do (7 t/m 9 september)

Begeleiding

Guido Mollen Teamleider havo bovenbouw

Joost Beerens Mentor H4 LOB1

Otger van Delft Mentor H4 LOB2

Leon Swinkels Mentor H4 LOB3

Desiree Verscheijden Mentor H4 LOB4

Ralf Mohren Mentor H4 LOB5

Vera Verleg Mentor H4 LOB6

Dick Hendrikx Mentor H4 LOB7

Patrick van Zutven Docent Muziek

Yfke Gielen Docent Muziek

Daniel Plegt Docent Engels

Monique Kolster Receptioniste

Suzanne Immers Docent Duits

Annemarie Kuipers Docent Scheikunde

Basisregels 

1. Elkaar leren kennen staat voorop dit kamp. Het moet dus vooral gezellig zijn! 

2. Respect voor je medeleerlingen, de begeleiders en overal waar we te gast zijn. 

3. Gebruik/bezit van drugs/alcohol is niet toegestaan en leidt tot verwijdering van het kamp. 

4. Je verlaat het terrein niet zonder toestemming van één van de begeleiders. 

5. Laat alles achter zoals je het hebt aangetroffen. 

Bagage Onderweg (niet mee in bagage-busje) 

1. Een goede fiets met werkende verlichting en slot (+ evt. bandenplanksetje) 

2. Telefoon  

3. Identiteitsbewijs  

4. Eventueel pinpas/contant geld voor vrije tijd 

5. Eventuele geneesmiddelen (van tevoren melden bij mentor) 

6. Drinkflesje 

7. Lunch dinsdag 

8. Schrijfwaren 

9. Mondkapje 

10. (terugweg) Setje oude kleding dat nat/vies is geworden 

Op locatie (mee in bagage-busje) 



1. Kussensloop  

2. Slaapzak/hoeslaken (op locatie zijn: matras/deken/kussen) 

3. Handdoeken 

4. Je normale kleding (denk ook aan vest voor 's avonds buiten bijv.) 

5. Sportkleding: sportbroek+shirt en buitensportschoenen 

6. (heenweg) Setje oude kleding dat nat/vies mag worden 

7. Regenkleding 

8. Toiletartikelen 

9. Plastic zak voor vieze/natte kleding 

10. Oplader 

Overige bagage (als je dat hebt en leuk vindt: en hoe meer aanwezig, hoe gezelliger!)

1. Muziekinstrument 

2. Stok kaarten, bordspel etc 

3. Skateboard 

Programma dinsdag

8.45 Bagage inladen Parkeerplaats achter Havo/VWO

9.15 Fietstocht (+/- 75 min.)

11.00 Kamers inruimen

12.00 Kennismakingsspellen Bivakhuis

15.00 Centrale opening/foto's Verblijfcentrum

15.30 Pauze

16.00 Teambuildingspellen Bivakhuis

18.00 Barbecue Verblijfcentrum

19.30 Pubquiz Bivakhuis

21.30 Spelletjes & muziek Verblijfcentrum

Programma woensdag

7.30 Opstaan

8.30 Ontbijt Verblijfcentrum

9.30 Sporttoernooi Verblijfcentrum

11.30 LOB Bivakhuis

12.30 Vrije tijd/lunch Pelt

15.00 Bezoek militaire begraafplaats Lommel

16.30 Bowlen + eten Lommel

20.00 Vrije tijd 

21.00 Feestavond Verblijfcentrum

Programma donderdag

7.00 Opstaan

8.00 Ontbijt Verblijfcentrum

8.45 Bagage inladen Verblijfcentrum

10.00 Aquapark Vossemeren Lommel

15.00 Bagage uitladen Parkeerplaats achter Havo/VWO


