Aan: de ouders/verzorgers van de
leerlingen
die in het schooljaar 2022-2023 in de
tweede klas atheneum zullen zitten.

Delft, juli 2022
Beste ouder(s), beste leerlingen uit A2F
Welkom op het atheneum. We hopen dat de leerlingen een leerzame en plezierige tijd zullen
hebben op onze afdeling.
Maandag 22 augustus start het nieuwe schooljaar 2022-2023 en wij zijn blij uw kind/kinderen
weer te kunnen verwelkomen. In deze brief kunt u meer lezen over de eerste schoolweek
met het introductiekamp naar Arnhem en een aantal praktische punten.
De schoolboeken zullen thuis afgeleverd worden, informatie hierover ontvangt u binnenkort
via de mail.
Op dinsdag 23 augustus 2022 worden alle tweedeklassers op school verwacht voor de
eerste mentorles. Tijdens deze eerste mentorles zullen er een aantal praktische zaken op
het programma staan en wordt er aandacht besteed aan het introductiekamp in Arnhem.
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 (ook weer) gaan gebruiken.
De lokaalindeling voor dinsdag 23 augustus is als volgt:
Klas
A2A
A2B
A2C
A2D
A2E
A2F

mentoren
Nelleke Sonneveld en Wendy Pagie
Bas Fremdt en Annemieke van Doorn
Steven van Zon en Adrienne Sas
Ella Struijs en Daniel de Jonge
Lonneke van Leest en Renske Ruijsenaars
Jeroen van der Stel en Iris Riga

tijdstip
09:00-12:00 uur
09:00-12:00 uur
09:00-12:00 uur
09:00-12:00 uur
09:00-12:00 uur
09:00-12:00 uur

lokaal
L271
L273
L274
L275
L276
L277

Introductiekamp Arnhem
In de eerste schoolweek gaan alle tweedeklassers op introductiekamp. Voor A2B, A2C en
A2E is het kamp van woensdag 24 augustus t/m donderdag 25 augustus. Zij hebben die
twee dagen geen lessen. Om 11:00 uur vertrekken de bussen richting Arnhem. De leerlingen
verblijven in een Stayokay hostel in Arnhem (Diepenbrocklaan 27, 6815 AH Arnhem (tel:
026-4420114)). Op 25 augustus rond 15:30 komt deze groep weer aan op school. Op vrijdag
26 augustus starten deze leerlingen met de lessen volgens het rooster.
Voor A2A, A2D en A2F starten woensdag 24 augustus de lessen volgens het rooster.
Op donderdag en vrijdag hebben zij geen les. Zij vertrekken op donderdag om 10:00 uur met
de bus naar Arnhem. Deze leerlingen verblijven in hetzelfde Stayokay hostel. Op 26
augustus rond 14:30 komt deze groep weer aan op school.
Hieronder een lijst van benodigdheden voor het kamp ((naast de gangbare dingen als
toiletspullen, nachtkleding enz.):

-

handdoek (bedlinnen is aanwezig)
regenkleding (alle buitenactiviteiten gaan bij regen gewoon door)
kleding die tegen een stootje kan
stevige schoenen (liefst 2 paar)
geld (wij denken aan ongeveer 5 euro), niet verplicht!
T-shirt met lange mouwen
zwemkleding
eventueel gitaar en muziek/songteksten met akkoorden
Disco met thema: Foute Fitness

In de ouderbijdrage zijn de kosten voor deelname aan het kamp verrekend en verder hebben
we als school een secundaire ongevallenverzekering afgesloten.
Graag willen we u vragen om op uiterlijk 18 augustus via onderstaande link het formulier in te
vullen over bijzonderheden/ dieetwensen van uw kind.
https://forms.gle/6z7s1qcR4nywMNvt8
Als u nog vragen heeft, kunt u mailen naar leel@stanislascollege.nl (06 48050023) of
Oves@stanislascollege.nl (06 51725833)
Wij verheugen ons erop om met de leerlingen op pad te gaan. Het wordt vast weer een mooi
kamp!
Melding van overig verzuim
Anders dan in de brugklas wordt er vanaf de tweede klas bij afwezigheid niet meer met het
rode briefje gewerkt.
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.

Alle informatie over ziekmelden, afwezigheid en te laat komen vindt u op onze
website.
https://www.stanislascollege.nl/westplantsoen/ouders/ziekte-en-afwezigheid/
MOL-gesprek 1
U zal in het begin van het schooljaar een uitnodiging ontvangen voor een (digitaal) MOLgesprek onder andere om kennis te maken met de nieuwe mentor.
Ik vertrouw erop dat wij ook in 2022-2023 onze leerlingen in goede samenwerking een fijn en
succesvol schooljaar kunnen bieden.
Met vriendelijke groet,
Sander Overgaag
Coördinator atheneum onderbouw

