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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) en de leerlingen van de klassen  

MA4A, MA4B en MA4C. 

 

 

 

Mijdrecht, 19 augustus 2015 

 

 

Betreft: introductiedag atheneum 4 

 

 

Beste leerlingen uit atheneum 4 en ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op maandag 24 augustus start voor atheneum 4 het schooljaar op school om 13.00 uur. 

De leerlingen kunnen dan kennismaken met elkaar en met de mentor. Bovendien 

ontvangen zij het lesrooster alsmede instructies voor de introductiedag op dinsdag 25 

augustus. 

 

Op maandag 24 augustus zal de klasindeling bekend worden. In de bovenbouw van het 

atheneum worden leerlingen in klassen ingedeeld op basis van het rooster en het 

bijbehorende vakkenpakket. 

 

Op dinsdag 25 augustus zal atheneum 4 gaan poldersporten bij Boerderij De Boerinn te 

Kamerik. Meer informatie vind je op: www.deboerinn.nl 

 

Doel van deze introductie is (naast teambuilding) de kennismaking met de gehele 

atheneum 4-laag en met de mentoren. De introductiedag geldt als een lesdag. Eventuele 

absenten worden geregistreerd. Bij ziekte moet de normale procedure gevolg worden: 

melden via de conciërges, dus s.v.p. voor 8 uur bellen! 

 

Belangrijk 

 Je gaat op eigen gelegenheid naar Boerderij De Boerinn. 

 Plan je route naar Boerderij De Boerinn (Mijzijde 6, 3471 GM, Kamerik). 

 Regel indien nodig een OV-kaart! 

 Neem een lunchpakket mee. 

 Neem oude schoenen, oude kleding en een handdoek mee. 

 Wees op tijd! 

 

Het programma 

13.00  leerlingen zijn bij Boerderij De Boerinn 

13.30  poldersport 

15.30  douchen 

16.00  terug naar huis (op eigen gelegenheid) 

 

Het belooft een mooie start van het nieuwe seizoen te worden. Tot dinsdag 25 augustus! 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

Mentoren atheneum 4 
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