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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en havo 4 leerlingen 

 

 

 

 

Mijdrecht, 29 augustus 2014 

 

 

Beste leerling, 

Op dinsdag 2 september 2014 start je nieuwe schooljaar met een introductiedag. Deze 

introductiedag is niet vrijblijvend, maar verplicht. Deze dag ga je kennismaken met 

elkaar, je mentor en met de havo bovenbouw. Hieronder zie je het schema staan. Zorg 

ervoor dat je de goede spullen bij je hebt of aan hebt en dat je op tijd aanwezig bent. 

Mocht je om een medische reden niet mee kunnen doen aan de sportonderdelen dan 

meld je dit vóór 8.15 uur bij de heer Huisman (hui@hetvlc.nl). Je bent uiteraard wel 

aanwezig bij alle onderdelen.  

 

De mentoren van havo4 zijn:  

MH4A de heer T. van den Berg 

MH4B mevrouw J. van Eijk 

MH4C de heer M. Klene 

MH4D mevrouw M. van Roosendaal 

MH4E de heer J. Klok 

MH4F de heer R. Tieman 

 

De voorlopige klasindeling staat op magister. De klasindeling hangt op dinsdag 2 

september 2014 op het mededelingenbord in de hal van de school. 

 

We wensen je een heel leuke introductiedag en veel succes dit jaar. 

M. Huisman, 

teamleider havo 

 

Introductiedag havo 4 

MH4 A B C starten bij het zwembad 

 

MH4 D E F starten op school 

 

Voor deze dag is het noodzakelijk dat je de volgende spullen meeneemt / aan hebt: 

 

 sportkleding, sportschoenen, eventueel t-shirt met lange mouwen en regenjas bij 

slecht weer. Bootcamp vindt buiten plaats en je moet in beweging komen. Voor of 

na bootcamp is er geen mogelijkheid om je om te kleden. Houd hier rekening 

mee; 

 zwemkleding, T-shirt en handdoek voor het onderdeel zwembad. (ander T-shirt 

dan voor bootcamp en ja, je zwemt met je T-shirt aan); 

 lunch neem je zelf mee; 

 pen en agenda. 
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Start zwembad MH4 A B C  

 

8.45 uur aanwezig op het pleintje voor het zwembad.  

Mentor verzamelt zijn klas     

MH4A  9.15 uur start bootcamp 

MH4B  9.15 uur  start zumba 

MH4C  9.15 uur start zwembadchallenge 

 

MH4A  9.55 uur start zwembadchallenge 

MH4B  9.55 uur start bootcamp 

MH4C  9.55 uur start zumba 

 

MH4A 10.35 uur start zumba 

MH4B  10.35 uur start zwembadchallenge 

MH4C  10.35 uur start bootcamp 

 

11.05 uur   programma’s afgelopen 

11.15 uur   naar school 

 

11.30 uur verzamelen in lokaal, kennismaking (indeling lokalen hangt dinsdag in de hal 

van school). Starten met kennismaking havo bovenbouw. 

 

13.00 – 13.30 uur lunch 

 

13.30 – 14.30 uur bijeenkomst leerlingen locatie Vinkeveen en externe leerlingen 

 

 

Start School MH4 D E F  

 

8.45 uur verzamelen in lokaal, kennismaking (indeling lokalen hangt dinsdag in de hal 

van school). Starten met kennismaking havo bovenbouw. 

 

10.45 uur vertrek naar zwembad. Bij zwembad verzamelen op het pleintje voor het 

zwembad. 

 

MH4D 11.15  start bootcamp 

MH4E  11.15  start zumba 

MH4F   11.15  start zwembadchallenge 

 

MH4D  11.50  start zwembadchallenge 

MH4E  11.50  start bootcamp 

MH4F  11.50  start zumba 

 

MH4D  12.25  start zumba 

MH4E  12.25  start zwembadchallenge 

MH4F  12.25  start bootcamp 

 

13.15 uur terug naar school, leerlingen lunchen onderweg of in de klas.  

 

13.30 – 14.30 uur bijeenkomst leerlingen locatie Vinkeveen en externe leerlingen 

 

 

 

 

NB. Programma is onder voorbehoud 
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