
1 
 

Aan: de ouders/verzorgers van de leerlingen 
die in het schooljaar 2022-2023 in de 
tweede klas gymnasium(plus) zullen zitten 
 

Delft, juli 2022 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Maandag 22 augustus start het nieuwe schooljaar 2022-2023. Wij zijn blij uw kind/kinderen dan weer te kunnen 
verwelkomen. In deze brief vindt u naast praktische informatie ook het programma van de eerste schooldagen voor de 
leerlingen van de tweede klas gymnasium(plus).  

Rooster en website 
Vanaf vrijdag 19 augustus 15.30 uur is op onze website in het rooster te zien in welke klas de leerling is geplaatst.  
 
Ziekmelden en absent melden vanaf leerjaar twee 

          Het ziekmelden van uw zoon of dochter kunt u doen via de Magister app. Overige afwezigheidsmeldingen kunt u doen via 

gymcwmelding@stanislascollege.nl.  

Zie ook: https://www.stanislascollege.nl/westplantsoen/ouders/ziekte-en-afwezigheid/ 
 
Schoolboeken 
De schoolboeken zullen thuis afgeleverd worden; informatie hierover ontvangt u via de mail van Van Dijk Educatie. 
Leest u deze informatie alstublieft zorgvuldig door. 
 
Agenda 
In de onderbouw werken onze leerlingen met de zogeheten Monkey-agenda. Het is de bedoeling dat alle leerlingen deze 
door school verstrekte agenda gebruiken, dus uw kind hoeft geen eigen agenda aan te schaffen. De mentoren zullen in de 
mentorlessen aandacht besteden aan het gebruik van de Monkey-agenda.  
 
Programma dinsdag 23 augustus 
De tweedeklassers van de gymnasium(plus)-afdeling worden op deze dag ontvangen door hun twee mentoren. Voor de 
leerlingen staan zaken als kennismaking en een start met reflectie op eigen (metacognitieve) vaardigheden op het 
programma.  
 
Tijden voor dinsdag 23 augustus  
09.00 uur-12.30 uur, afgewisseld met een workshop dansen bij Dansschool Wesseling.  
NB: we fietsen naar Dansschool Wesseling! 
 
Lokalenindeling voor dinsdag 23 augustus 
g2a: mentoren  Ruben de Hoog en Jolien Maas  lokaal 159 
g2b:  mentoren  Carmen van der Meer en Iris de Nobel  lokaal 158 
p2a: mentoren  Janneke IJmker en Iris Teuns  lokaal 153 
p2b: mentoren  Annelinde Buikema en Huub Lammerts lokaal 154 
p2c: mentoren  Sophie Schenkeveld en Larissa de Haan lokaal 157 
                                                       
Duo-mentoraat en MOL-gesprekken 
In het kader van versterkt mentoraat zijn er twee mentoren gekoppeld aan iedere tweede klas. Ergens in de eerste drie 
schoolweken zal een kennismakingsgesprek worden ingepland met u, uw kind en de persoonlijke mentor. Op uitnodiging 
van deze persoonlijke mentor van uw kind kunt u zich intekenen op een van de door hem/haar voorgestelde momenten.  
 
Romeinse Dag 
Op donderdag 25 augustus vindt de Romeinse Dag plaats. We hebben een prachtig programma samengesteld voor onze 
tweedeklassers.  
Hieronder vindt u praktische informatie over deze dag. Zou u alle punten willen doornemen met uw kind?  

• De locatie voor de Romeinse Dag is labelterrein Staelduin, Maasdijk 168, 2691 NX ’s-Gravezande. 

• We verzamelen om 8.45 uur op het terrein.  

• Als leerlingen op ongeveer een half uur van Scoutingterrein Staelduin wonen fietsen ze naar het terrein.  
Belangrijk: woont uw kind verder weg, dan willen we u als ouders vragen uw kind naar/van Scoutingterrein 
Staelduin te brengen/op te halen volgens het kiss-and-ride-principe. NB: carpoolen is een goed idee. Het ophalen 
van de kinderen door u zal plaatsvinden in tijdslots tussen 17.00 uur en 17.40 uur. Instructies over de aanrijdroute 
en informatie over de tijdslots voor het ophalen volgen in het begin van het nieuwe schooljaar. 
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• De leerlingen leveren bij aankomst hun telefoon in bij hun mentoren. In geval van nood kunt u bellen naar 
+31623651519 (Judith Peterse), +31653346113 (Naomi Lodder) of +31629210067 (Jolien Maas). 

• Wilt u (medische) bijzonderheden doorgeven aan de mentoren van uw kind én aan de coördinator, via 
petj@stanislascollege.nl? 

• Wat mee te nemen en aan te doen: 
- gemakkelijke kleding aandoen 
- zonnebrandcrème 
- regenkleding 
- een vuilniszak om op te zitten 
- lunch (eten en drinken) 
- een plastic mok met naam erop  

• Ook bij slecht weer gaat de Romeinse Dag door. 
 
 
We wensen iedereen een fijne vakantie en kijken uit naar het komende jaar. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Judith Peterse, coördinator onderbouw gymnasium(plus) 
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