Aan:

de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen
die in het schooljaar 2022-2023 in de
vierde, vijfde of zesde klas gymnasium zitten

Delft, juli 2022

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Maandag 22 augustus start het nieuwe schooljaar. Wij zijn blij uw kind of kinderen dan weer te
kunnen verwelkomen. In deze brief vindt u informatie die van belang is voor het begin van het
schooljaar.
Rooster
Vanaf vrijdag 19 augustus 15.30 uur is het rooster van de leerlingen te zien via de WebApp,
https://stanislascollege.zportal.nl/ (N.B.: de oude app is niet meer in gebruik).
Bij leerlingen met een derde (of vierde etc.) vak kan het zijn dat dit nog moet worden ingepland en
dus nog niet in het rooster zichtbaar is. Leerlingen kunnen zich vanaf woensdag 24 augustus bij de
gymnasiumkamer melden om dit in orde te laten maken.
Schoolboeken
De schoolboeken zullen dit jaar thuis afgeleverd worden; informatie hierover ontvangt u via de mail
van Van Dijk Educatie. Lees deze informatie alstublieft goed door.
Start met de Huizen
Op dinsdag 23 augustus starten alle leerlingen met introductieactiviteiten. Bij het gymnasium staan
die in het teken van de Huizen, de verticale verbanden waarin op onze afdeling de begeleiding is
georganiseerd. Uw kind zal samen met alle leerlingen van zijn of haar Huis, en met de bijbehorende
tutoren, een activiteit ondernemen. We beginnen echter eerst gezamenlijk met een bijeenkomst in
de Kapel, waarin we onder andere de nieuwe vierdeklassers verwelkomen.
Alle leerlingen van gymnasium 4, 5 en 6 worden om 9:00 uur verwacht voor de Kapel.
Start van de lessen
Op woensdag 24 augustus starten alle lessen volgens het normale rooster.
Op donderdag 25 augustus zullen de schoolfoto’s worden gemaakt.
Wisseling van de wacht
Met ingang van volgend jaar treden er enkele wijzigingen op in de bezetting van de
gymnasiumkamer: alle ondergetekenden zullen in het nieuwe schooljaar een andere rol vervullen.
Hugo Koning legt zijn taken als conrector neer en gaat zich weer met veel plezier storten op het
geven van lessen. Daniël Bartelds, die de afgelopen vijf jaar samen met Dick Hart het coördinaat van
de gymnasium bovenbouw verzorgde, volgt Hugo Koning als conrector op. Dick Hart laat het
coördinaat achter zich om zich te wijden aan het geven van lessen en het begeleiden van onze
stagiairs. De nieuwe coördinator van de gymnasium bovenbouw is de heer Caspar Sundholm.

Wij kijken ernaar uit uw kind of kinderen volgend schooljaar weer te mogen begeleiden. We wensen
u en de uwen een fijne vakantie.

Met vriendelijke groet,
Dick Hart, coördinator gymnasium bovenbouw
Daniël Bartelds, coördinator gymnasium bovenbouw
Hugo Koning, conrector gymnasium

