
Een nieuw schooljaar, een nieuwe start! 
 

Eindhoven, 9 juli  2019 

 

Geachte ouders, beste leerlingen, 

 

We hopen van harte dat jullie genieten van een fijne vakantie en straks weer helemaal opgeladen kunnen beginnen 

aan het nieuwe jaar! In deze brief is de belangrijkste informatie voor de eerste dagen opgenomen. 

 

Maandag 19 augustus: alle leerlingen zijn vrij  

Op deze dag zijn er voor leerlingen geen lessen of andere activiteiten. De docenten gebruiken deze dag om de start 

van het schooljaar voor te bereiden. Boekenpakketten zijn door Iddink opgestuurd naar huis en roosters zijn reeds in 

te zien via SOMtoday. Leerlingen uit de brugklas ontvangen dinsdag de benodigde informatie over hun rooster en de 

manier waarop ze kunnen inloggen in SOMtoday.  

 

Dinsdag 20 augustus: introductieprogramma voor alle leerjaren 

We starten het schooljaar met de AUG-introdag. Voor ieder leerjaar is er een leuke activiteit. Op het overzicht in de 

bijlage vind je alle informatie op een rij.  

 

Woensdag 21 augustus: openingsviering en eerste lesdag 

De eerste echte lesdag starten we met een openingsviering voor en door leerlingen. Deze is van 09.00 – 09.45 uur 

voor klas 1 en van 10.15 – 11.00 uur voor klas 2 en hoger. Alle leerlingen en ouders zijn van harte welkom! Na de 

openingsviering, om 11.25 uur, starten de lessen. De brugklassen hebben een aangepast programma in het kader 

van de wenweken. Zij ontvangen hierover apart bericht.  

 

Schoolstewards 

Ook dit jaar zetten we ons stewardsysteem weer voort. Alle leerlingen uit de brugklas, H4 en V5 krijgen op donderdag 

22 augustus een ‘stewardles’. Let goed op je rooster in SOM. 

 

Let op: op woensdag 21 augustus tussen 13.05 en 13.30 uur kunnen leerlingen uit klas 2 en hoger die materialen 

besteld hebben bij CIVO (woordenboeken, atlassen, rekenmachines, tekendozen) deze afhalen in het studiecentrum. 

De leerlingen van de brugklas hebben deze materialen al gekregen voor de vakantie. 

Op woensdag 21 augustus om 19.30 uur is er een eerste ouderavond (kennismaking met de mentor) voor 

ouders/verzorgers van brugklasleerlingen. Aansluitend is er een informeel samenzijn met de oudervereniging (OVA). 

 

 

Iedereen veel succes gewenst in het nieuwe schooljaar! 
 
Met vriendelijke groet, namens alle personeelsleden, 
 
Marc van Dongen, rector 
 
Bijlagen (doorscrollen!) 
 

1. programma Aug-introdag op dinsdag 20 augustus 
2. de eerste schoolweek in vogelvlucht 
3. Overzicht lokalen voor de ontvangst op 20 augustus 

 

  



AUGINTRODAG op dinsdag 20 augustus 2019 

 
Klas 1    AUG Intro Dag 

09.00 – 09.30 uur  Welkom in het atrium 

09.30 – 14.30 uur  Kennismaking met de mentor en klasgenoten op school 

    Meer info via aparte brief.  

 

Klas H2    OutdoorChallenge 

08.30 – 09.15 uur  kennismaking met de mentor en klasgenoten op school 

09.15 – 10.30 uur op de fiets naar outdoorterrein Rofra Klein Borkel in Westerhoven 

  Locatie Klein Borkel in Westerhoven 

(zorg voor een goede eigen fiets, we gaan niet bij elkaar achterop!) 

10.30 – 12.30 uur  OutdoorChallenge 

12.30 – 13.15 uur  Frietkar (frietje + snack + blikje drinken) 

13.15 – 14.30   samen terug fietsen naar school 

Trek sportieve kleren aan en neem eventueel regenkleding mee + lunchpakket. Let 

op: neem zo min mogelijk waardevolle spullen mee! 

 

Klas A2 en G2    OutdoorChallenge 

11.00 – 11.45 uur  kennismaking met de mentor en klasgenoten op school 

11.45 – 13.00 uur op de fiets naar outdoorterrein Rofra Klein Borkel in Westerhoven  

Locatie Klein Borkel in Westerhoven 

(zorg voor een eigen fiets, we gaan niet bij elkaar achterop!) 

13.00 – 15.00 uur  OutdoorChallenge 

15.00 – 15.45 uur  Frietkar (frietje + snack + blikje drinken) 

15.45 – 17.00 uur  samen terug fietsen naar school 

Trek sportieve kleren aan en neem eventueel regenkleding mee + lunchpakket. Let 

op: neem zo min mogelijk waardevolle spullen mee! 

 

Klas H3 + G3a   Bowlen 

09.45 – 10.30 uur  kennismaking met de mentor en klasgenoten op school 

10.30 – 11.00 uur  op de fiets naar Megabowling Woensel (Vijfkamplaan 6a  Eindhoven) 

11.00 – 13.00 uur  bowlen met een drankje en een snack 

13.00 uur   samen terug fietsen naar school of direct naar huis 

 

Klas A3 + G3b   Bowlen 

11.45 – 12.30 uur  kennismaking met de mentor en klasgenoten op school 

12.30 – 13.00 uur  op de fiets naar Megabowling Woensel (Vijfkamplaan 6a  Eindhoven) 

13.00 – 15.00 uur  bowlen met een drankje en een snack 

15.00 uur   samen terug fietsen naar school of direct naar huis 

 

Klas H4   Sportdag Op Noord 

09.00 – 09.30 uur  kennismaking met de mentor en klasgenoten op school 

09.30 – 10.15 uur  op de fiets naar sportcomplex Op Noord (Oude Bosschebaan 11) 

10.30 – 14.00 uur diverse activiteiten (o.a. ATB-trail, beachvolley, voetbal), inclusief lunch. 

Meenemen/aandoen: sportkleding, drinken 

 

Klas V4   Sportdag Op Noord 

09.15 – 09.45 uur  kennismaking met de mentor en klasgenoten op school 

09.45 – 10.30 uur  op de fiets naar sportcomplex Op Noord (Oude Bosschebaan 11) 

10.45 – 14.15 uur diverse activiteiten (o.a. ATB-trail, zeskamp, Archery tag, hockey) inclusief lunch. 

Meenemen/aandoen: sportkleding, drinken 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/maps/place/Outdoorterrein+Rofra+Sportieve+Arrangementen/@51.3132463,5.4098893,15z/data=!4m21!1m15!4m14!1m6!1m2!1s0x0:0x126c72f5ccc2e922!2sOutdoorterrein+Rofra+Sportieve+Arrangementen!2m2!1d5.411442!2d51.318235!1m6!1m2!1s0x47c6d6b2f5e95e21:0x126c72f5ccc2e922!2sOutdoorterrein+Rofra+Sportieve+Arrangementen,+Klein+Borkel,+5556+XK+Westerhoven!2m2!1d5.411442!2d51.318235!3m4!1s0x47c6d6b2f5e95e21:0x126c72f5ccc2e922!8m2!3d51.318235!4d5.411442
https://www.google.nl/maps/place/Outdoorterrein+Rofra+Sportieve+Arrangementen/@51.3132463,5.4098893,15z/data=!4m21!1m15!4m14!1m6!1m2!1s0x0:0x126c72f5ccc2e922!2sOutdoorterrein+Rofra+Sportieve+Arrangementen!2m2!1d5.411442!2d51.318235!1m6!1m2!1s0x47c6d6b2f5e95e21:0x126c72f5ccc2e922!2sOutdoorterrein+Rofra+Sportieve+Arrangementen,+Klein+Borkel,+5556+XK+Westerhoven!2m2!1d5.411442!2d51.318235!3m4!1s0x47c6d6b2f5e95e21:0x126c72f5ccc2e922!8m2!3d51.318235!4d5.411442


Klas V5   Sportdag Op Noord 

09.30 – 10.00 uur  kennismaking met de mentor en klasgenoten op school 

10.00 – 10.45 uur  op de fiets naar sportcomplex Op Noord (Oude Bosschebaan 11) 

11.00 – 14.30 uur diverse activiteiten (o.a. hoogteparcours. Midgetgolf, boogschieten) inclusief lunch. 

Meenemen/aandoen: sportkleding, drinken 

 

Klas 5H en 6V   Movie Park Germany 

07.45 uur verzamelen in het Atrium en aansluitend vertrek per bus naar Movie Park Germany 

10.00 – 16.00 uur  verblijf in Movie Park 

16.00 – 18.00 uur   per bus terug naar school 

    Meenemen: lunchpakket 

 

 

 

De eerste week in vogelvlucht 
 

 Ma 

19/8 

Di 20/8 Wo 21/8 Do 22/8 Vr 23/8 

Klas 1 Vrij  Programma 

wenweken 

Programma wenweken 

(met o.a. om 09.00 uur 

openingsviering) 

Programma 

wenweken (o.a. 

instructie Stewards) 

Programma wenweken 

Klas 2 Vrij Introductiedag (zie 

hiervoor) 

10.15 openingsviering 

vanaf 11.25 start lessen 

Les volgens rooster Les volgens rooster 

Klas 3 Vrij Introductiedag (zie 

hiervoor) 

10.15 openingsviering 

vanaf 11.25 start lessen 

Les volgens rooster Les volgens rooster 

Klas H4 Vrij Introductiedag (zie 

hiervoor) 

10.15 openingsviering 

vanaf 11.25 start lessen  

Les volgens rooster + 

uitleg Stewards 

Les volgens rooster 

Klas V4 Vrij Introductiedag (zie 

hiervoor) 

10.15 openingsviering 

vanaf 11.25 start lessen 

Les volgens rooster Les volgens rooster 

Klas H5 Vrij Introductiedag (zie 

hiervoor) 

10.15 openingsviering 

vanaf 11.25 start lessen 

Les volgens rooster Les volgens rooster 

Klas V5 Vrij Introductiedag (zie 

hiervoor) 

10.15 openingsviering 

vanaf 11.25 start lessen  

Les volgens rooster + 

uitleg Stewards 

Les volgens rooster 

Klas V6 Vrij Introductiedag (zie 

hiervoor) 

10.15 openingsviering 

vanaf 11.25 start lessen 

Les volgens rooster Les volgens rooster 

 

Op woensdag 21 augustus tussen 13.05 en 13.30 uur kunnen leerlingen die materialen besteld hebben bij CIVO (woordenboeken, 

atlassen, rekenmachine, tekendozen) deze afhalen in het studiecentrum. 

 

  



Overzicht lokalen ontvangst introductiedag  

op dinsdag 20 augustus 2019 

Klas  lokaal Klas  lokaal 

G1a 101 A3d 125 

G1b 103 G3a 127 

G1c 105 G3b 127 

H1d 107 H4 KLW 201 

HV1e 109 H4 KMP 205 

HV1f 111 H4 BSM 207 

Hv1g 113 H4 STR 209 

H2a 001 H4 VRB 213 

H2b 003 V4 BRK 219 

H2c 005 V4 MRT 221 

H2d 007 V4 LRN 225 

H2e 009 V4 RND 227 

A2a 001 V4 HZK 229 

A2b 003 V4 MNT 231 

A2c 005 V4 FIC 233 

A2d 007 V5 HRT 201 

G2a 009 V5 LEU 205 

G2b 011 V5 EIK 207 

H3a 119 V5 PLL 209 

H3b 121 V5 RCH 213 

H3c 123 V5 PLS 215 

H3d 125 H5 Atrium 

A3a 119 V6 Atrium 

A3b 121   

A3c 123   

 


