
  
Delft, juli 2021  
  
Geachte ouders/verzorgers,  
 
Maandag 30 augustus start het nieuwe schooljaar 2021-2022 en wij zijn blij uw kind/kinderen 
weer te kunnen verwelkomen. In deze brief kunt u lezen wanneer we hen op school 
verwachten.   
Vanaf vrijdag 27 augustus 15.30 uur is op onze website in het rooster te zien in welke klas 
de leerling is geplaatst. Tevens kunt u op deze website onder praktische 
informatie/studiekosten een overzicht vinden van de te verwachten schoolkosten.  
  
De schoolboeken zullen dit jaar thuis afgeleverd worden, informatie hierover ontvangt u 
binnenkort via de mail.  
  
Op dinsdag 31 augustus 2021 worden alle derdeklassers om 10:00 uur op school verwacht. 
Deze dag zal met diverse mentorzaken en kennismakingsactiviteiten gevuld worden. Het is 
de bedoeling dat de leerling een opgeladen chromebook bij zich heeft. Tijdens de mentorles 
ontvangen de leerlingen de Purple monkey agenda. We gaan ervan uit dat leerlingen deze 
agenda het komende jaar gaan gebruiken. 
  
Het programma voor deze dag staat hieronder:  
  
klas  mentoren  aanvang  locatie  

A3A  Nelleke Sonneveld  
Wendy Pagie 

10:00-11:30 
11:30-13:00  

N1  
klassenactiviteit 

A3B  Bas Fremdt 
Annemieke van Doorn  

10:00-11:30  
11:30-13:00  

N2  
klassenactiviteit 

A3C  Reinier de Graaf 
Adriënne Sas  

10:00-11:30  
11:30-13:00  

N3  
klassenactiviteit 

A3D  Ella Struis 
Daniel de Jonge  

10:00-11:30  
11:30-13:00  

N4  
klassenactiviteit  

A3E Dominique van den Bosch 
Anil Aras 

10:00-11:30  
11:30-13:00  

N5 
klassenactiviteit 

A3F| Bas Brittijn 
Jeroen van der Stel 

10:00-11:30  
11:30-13:00  

N6 
klassenactiviteit 

  
Op woensdag 1 september starten de lessen volgens het rooster.  
 
Melding van overig verzuim  
Het is nadrukkelijk de bedoeling om verzuim zo tijdig mogelijk, maar in ieder geval vooraf, te 
melden. Het melden van verzuim doet u via: athscwmelding@stanislascollege.nl   
Uw mail wordt binnen twee werkdagen administratief verwerkt en is daarna terug te zien in 
magister. U kunt alleen een ziekmelding direct via magister doen.  
  
  

Aan: de ouders/verzorgers van de 
leerlingen die in het schooljaar 2021-
2022 in de derde klas atheneum zullen 
zitten.  
  



MOL-gesprek 1  
U zal in het begin van het schooljaar een uitnodiging ontvangen voor een digitaal MOL-
gesprek. 
  
Aan het begin van volgend schooljaar ontvangt u informatie over de afdelingendag van eind 
september. 
 
Ik vertrouw erop dat wij ook in 2021-2022 onze leerlingen in goede samenwerking een fijn en 
succesvol schooljaar kunnen bieden.  
  
Met vriendelijke groet,  
Sander Overgaag  
Coördinator atheneum onderbouw  
  
  
  
 


