
 
 
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s)  
en leerlingen van mavo 1 
 
 
 
 
Goes, augustus 2017 
 
 
Betreft: start schooljaar 2017-2018 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 
 
Zoals je weet, start op dinsdag 29 augustus voor jou het nieuwe schooljaar. We hopen dat 
je het op onze school erg naar je zin zult hebben en dat je een leuke tijd tegemoet gaat. 
  
In de eerste schoolweek besteden we vooral aandacht aan kennismaken met elkaar, het 
leren kennen van de school en leren hoe alles werkt. Daarom ziet de eerste week er heel 
anders uit dan de daaropvolgende (gewone) lesweken. Hieronder vind je het programma. 
 
Dinsdag 29 augustus (8.30–15.00 uur) 
Jullie worden om 8.30 uur verwacht in het C-gebouw aan de Fruitlaan. Het C-gebouw is 
het gebouw op het pleintje links naast de hoofdingang. Daarna ga je met jouw mentor en 
je klasgenoten mee naar het mentorlokaal en starten de introductieactiviteiten. Je gaat 
daarbij kennis maken met elkaar en met de school. Zorg dat je in ieder geval schrijfmate-
riaal, je schoolagenda, een snelhechter en een tas bij je hebt. Omdat we de eerste dag 
extra feestelijk willen starten, bieden we jullie tussen de middag een lunch aan. Je hoeft 
vandaag dus zelf géén brood mee te nemen. Wel eventueel iets te eten of te drinken voor 
in de pauze. 
 
Woensdag 30 augustus (8.40–15.00 uur) 
Vandaag starten jullie om 8.40 uur in het mentorlokaal. Je gaat ’s morgens kennismaken 
met de brugklas. Je krijgt uitleg over de agenda, je rooster, de verschillende vakken en 
lokalen, de schoolregels en nog veel meer. ’s Middags zijn er sportactiviteiten. Via een 
spannend spellencircuit ga je samen met je klasgenoten proberen brugklaskampioen 2017 
te worden. Als het slecht weer is gaan jullie een klassenkrant maken. Het is belangrijk 
dat je ervoor zorgt voor beide activiteiten spullen mee te nemen. Voor de sportdag is dat 
buitensportkleding en –schoenen, voor de klassenkrant oude tijdschriften, een schaar, 
lijm en tekenmateriaal. Vergeet niet vandaag ook eten en drinken mee te nemen voor in 
de pauze en een lunch voor tussen de middag.  

             
            



Donderdag 31 augustus (8.40–15.00 uur) 
Vandaag begint het programma op de gewone schooltijd, 8.40 uur, want deze ochtend 
krijgen jullie je eerste echte lessen op het Ostrea Lyceum! Je mentor legt je nog uit, wat 
je daarvoor precies mee moet nemen. Ook krijgen jullie uitleg over de mediatheek, waar 
je boeken en dvd’s kunt lenen, kranten en tijdschriften kunt lezen, printjes kunt maken 
en kunt werken op een computer. Tussen de middag is er lunchpauze (zelf eten en drin-
ken meenemen) en daarna gaan jullie een leuk gezamenlijk spel spelen. Aan het eind van 
de middag sluiten we de dag af in het mentorlokaal met limonade en iets lekkers. 
 
Vrijdag 1 september (8.40–14.00 uur) 
De laatste dag van je eerste schoolweek begint met lessen volgens het rooster. Omdat we 
het heel belangrijk vinden dat je gelijk ook de digitale weg binnen onze school kunt vin-
den, krijgen twee klassen vandaag uitleg in een computerlokaal over de SMS-service, het 
leerlingenportaal, hoe je thuis je huiswerk en je cijfers kunt bekijken, hoe je contact 
kunt leggen met je docenten of klasgenoten en nog veel meer. De andere klassen krijgen 
die uitleg de maandag daarop. Tussen de middag ga je samen met je klasgenoten een 
feestelijke lunch verzorgen (en opeten!) in het mentorlokaal. Daarna kijk je samen met 
de mentor terug op je allereerste brugklasweek, kun je vragen stellen en legt je mentor 
de gang van zaken voor komende week uit. Omdat je hoofd waarschijnlijk vol zit met alle 
nieuwe indrukken en je misschien zelfs wat moe geworden bent, stoppen we vandaag een 
uurtje eerder.  
 
Op maandag 11 september is er een ouderavond voor mavo 1, deze datum kunnen je  
ouder(s)/verzorger(s) alvast in de agenda zetten. Een uitnodiging hiervoor volgt nog. 
 
De boeken dienen opgehaald te worden op de volgende datum en tijden, op basis van de 
achternaam van de leerling: 
 
Donderdag 24 augustus 2017 Mavo 1e leerjaar Locatie Fruitlaan  Gymzaal 098-099 
     
E t/m I  8.30 uur  
J t/m N 8.50 uur   
O t/m S 9.10 uur     
T t/m Z 9.30 uur  
A t/m D 9.50 uur 
 
Graag een stevige grote tas meenemen om de boeken op te halen! 
 
Voor de leerlingen die op 24 augustus niet hun boeken kunnen ophalen, is maandag 28 
augustus van 13.00 uur tot 15.00 uur een extra moment om de boeken op te halen op de 
Fruitlaan in gymzaal 098-099.  
 
Wij verwelkomen je graag op dinsdag 29 augustus en hopen dat je ook nog even geniet 
van de laatste vakantiedagen. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens alle mentoren van mavo 1, 
 
C.L. Raas, afdelingsleider mavo 
M.A.P.A. Esser, coördinator mavo 1 en 3 
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