
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s)  
en leerlingen van vwo 1 
 
 
 
Goes, augustus 2018 
 
 
Betreft: introductie schooljaar 2018-2019 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste nieuwe Ostrea-leerling, 
 
Na een lange vakantie is het dan bijna zover. Op woensdag 22 augustus is voor jou de eer-
ste dag op je nieuwe school: het Ostrea Lyceum. Nieuwe school, nieuwe klasgenoten, 
nieuwe docenten.  
 
Al eerder, op donderdag 16 augustus kun je in lokaal 098 – 099 (de nieuwe gymzalen) aan 
de Fruitlaan je boeken op gaan halen. Dit is ingedeeld op basis van jouw achternaam: 
J t/m N  8.30 uur 
O t/m S  8.50 uur   
T t/m Z  9.10 uur 
A t/m D  9.30 uur   
E t/m I   9.50 uur  
 
Voor de leerlingen die op 16 augustus hun boeken niet kunnen ophalen, is maandag 20 
augustus van 13.00 uur tot 15.00 uur een extra moment om de boeken op te halen op de 
Fruitlaan 3 in gymzaal 098-099. Je ontvangt over het boeken ophalen een aparte brief. 
Allemaal erg leuk, maar ook spannend! Om te zorgen dat je je gauw thuis voelt, starten 
we de eerste week met een aantal introductieactiviteiten. Zo leer je snel de school, het 
gebouw, je klasgenoten en ook veel docenten kennen. 
 
Op woensdag 22 augustus word je daarom om 8.40 uur in lokaal C02-C03 (de barakken) 
op het Ostrea Lyceum aan de Fruitlaan verwacht. Deze eerste schooldag met kennisma-
kingsactiviteiten is om ongeveer 13.35 uur afgelopen. Wat je moet meenemen is een pen 
om mee te schrijven, je schoolagenda en natuurlijk een lunchpakket. Tijdens deze dag 
informeert je mentor je ook over het programma voor de rest van de week. 
 
We wensen je nog fijne laatste vakantiedagen en hopen je op woensdag 22 augustus te 
zien. 
 
Met vriendelijke groet,   
mede namens de mentoren van vwo 1, 
 
A. Geschiere–van de Gruiter, coördinator vwo 
C.L. Raas, afdelingsleider vwo 
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