
Aan: de ouders/verzorgers van de leerlingen 
die in het schooljaar 2021-2022 in de 
derde klas gymnasium(plus) 
zullen zitten 

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 vindt u naast praktische informatie ook het programma van de eerste schooldag voor de 
leerlingen van de derde klas gymnasium(plus).  

Rooster en website 
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. 
 
Schoolboeken 
De schoolboeken zullen thuis afgeleverd worden; informatie hierover ontvangt u via de mail van Van Dijk Educatie  
Leest u deze informatie alstublieft goed door. 
 
Programma dinsdag 31 augustus, eerste schooldag voor de derdeklassers van gymnasium(plus)                            
Op dinsdag 31 augustus worden de leerlingen om 9.00 uur ontvangen door hun mentoren. De dag zal in het teken staan van 
de hernieuwde kennismaking en het profielkeuzetraject. De mentoren organiseren een activiteit met hun klas en de 
eindtijd van het programma kan daardoor per mentor verschillen. Zij zullen hun leerlingen daarover tijdig informeren.  
 
Lokalenindeling voor dinsdag 31 augustus 2021 
g3a mentoren Jolien Maas en Caspar Sundholm  lokaal 161     
p3a mentoren Iris Teuns en Janneke IJmker  lokaal 162     
p3b mentoren   Carmen van der meer en Sophie Schenkeveld  lokaal 163  
p3c mentoren Suzanne Kardolus en Huub Lammerts  lokaal 171 
 
 
Op woensdag 1 september starten de lessen volgens het rooster. 
 
Versterkt mentoraat 
Ook in dit schooljaar zullen er voor uw kind en u twee MOL-gesprekken worden ingepland waarvan het eerste in de week 
van 6 september zal plaatsvinden. Op uitnodiging van de persoonlijke mentor van uw kind kunt u zich intekenen op een van 
de door hem/haar voorgestelde momenten.  
 
Romeinse Dag op donderdag 23 september 2021 
Omdat de derdeklassers het Romeins Kamp hebben moeten missen, bieden wij hen een heuse Romeinse Dag aan die 
plaatsvindt op donderdag 23 september.  Belangrijk: we willen u vragen uw kind op die dag naar/van Scoutingterrein 
Staelduin te brengen/op te halen. Wij zorgen voor een prachtig programma.  
 
Maatregelen RIVM 
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, 
 
Judith Peterse, coördinator onderbouw gymnasium(plus) 

 

https://www.vo-raad.nl/nieuws/protocol-volledig-openen-voortgezet-onderwijs-beschikbaar

