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

 

Delft, juli 2021 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 
Maandag 30 augustus start het nieuwe schooljaar 2021-2022 en wij zijn blij uw kind/kinderen dan 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 via de mail van Van 
Dijk Educatie. Lees deze informatie a.u.b. goed door. 
 
 
Op dinsdag 31 augustus starten alle klassen om 9.00 uur met een mentorles in onderstaande lokalen, waarna 
kennismakingsactiviteiten op de sportvelden zullen plaatsvinden tot uiterlijk  16.00 uur.  
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De  leerlingen worden verzocht om sportkleding bij zich te hebben, een opgeladen chromebook en een agenda 
mee te nemen. De agenda kan papier of digitaal zijn. Voor de lunch wordt gezorgd. Dinsdagochtend worden 
ook de schoolfoto’s genomen.  
 
Op woensdag 1 september starten alle lessen volgens het normale rooster. 

Uiteraard houden we ons als school aan de maatregelen die het RIVM ons voorschrijft. Leerlingen hoeven geen 
afstand meer van elkaar te houden maar moeten de anderhalve meter afstand tot volwassenen wel in acht 
blijven nemen. Mogelijk gaan sommige zaken op school hierdoor wat anders dan in andere jaren; wij vragen 
hiervoor uw begrip.  

Wij vertrouwen erop dat u en uw kind zich, ook in de vakantie, aan de maatregelen zullen houden en hopen 
dat we elkaar gezond kunnen ontmoeten in het nieuwe schooljaar.  

In de link hieronder staat het protocol van de VO-raad met alle regels. 
https://www.vo-raad.nl/nieuws/protocol-volledig-openen-voortgezet-onderwijs-beschikbaar 
 

Met vriendelijke groet, 

Aad Duifhuis, coördinator atheneum bovenbouw 
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