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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

 

 

 

 

 

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

MA5A, MA5B en MA5C. 

 

 

 

 

 

Mijdrecht, 19 augustus 2015 

 

 

Betreft: introductiedag atheneum 5 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), leerlingen uit atheneum 5, 

De vakantie zit er alweer bijna op. 

Maandag 24 augustus 2015 verwachten wij de leerlingen om 16.00 uur op school. De 

lokaalindeling zal maandag op de roosterschermen staan. 

 

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.  

 

Dinsdag 25 augustus 2015 start voor onze leerlingen van atheneum 5 het schooljaar met 

een introductiedag. De meesten van jullie kennen elkaar al vrij goed, maar welke 

gelegenheid is er nu meer geschikt om elkaar nóg beter te leren kennen dan een 

gezellige, sportieve activiteit?! 

Vandaar dat er is gekozen voor waterskiën bij Wet ’n Wild in Alphen a/d Rijn! 

 

De leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar Alphen a/d Rijn. Op de fiets kost je dat ca. 

60 minuten (vanaf school). Met de bus ben je 1u20min op pad. (zie fiets- en OV-route op 

de volgende pagina.) 

 

Naast het waterskiën zal er gezorgd worden voor diverse sport- en spelmaterialen die je 

mag gebruiken, maar je kunt daar ook gebruik maken van de, hopelijk volop aanwezige, 

zonnestralen! 

 

Programma 25 augustus 

 

10.30uur aanwezig bij Wet ’n Wild, Sportlaan 5 te Alphen a/d Rijn 

11.00uur start programma – eerste groep waterskiën 

12.00uur tweede groep waterskiën 

13.00uur derde groep waterskiën 

14.00uur einde waterskiën, afmelden bij mentor. 

(Je kunt natuurlijk ook zelf nog blijven, in overleg met thuis.) 
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Meenemen: 

- Zwemkleding, handdoek, zonnebrand 

- OV-ers -> gevulde OV-kaart 

- Fietsers -> gevulde banden 

- Brommers -> gevulde tank 

- Evt. lunchpakket/geld voor een hapje en een drankje 

- Je beste humeur! 

 

De introductiedag is een reguliere schooldag, er zal op aanwezigheid gecontroleerd 

worden. 

Wij hopen op een zonovergoten, supergezellige dag! 

 

Namens de mentoren van atheneum 5, 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

 

 

 

Dhr. W. Janssen 

mentor A5. 
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