
 
 
 
 
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen  
uit klas 1 basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 
 
 
Goes, augustus 2017 
 
 
Betreft: start schooljaar 2017 - 2018 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 
 
De vakantie zit er weer bijna op, tijd om weer over school na te gaan denken. Voor u 
als ouder en jou als leerling begint er straks een geheel nieuwe periode. De boeken 
moeten worden opgehaald op vrijdag 25 augustus. Hierover heeft u een aparte brief 
ontvangen waarin plaats en tijdstip zijn aangegeven. 
 
Om de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlo-
pen, heeft het team in de eerste week van het nieuwe schooljaar een introductiepro-
gramma opgezet. Dit programma ziet er als volgt uit: 
 
Maandag 28 augustus: 
Op deze dag ben je nog vrij.  
 
Dinsdag 29 augustus: 
Je wordt om 9.30 uur op school verwacht in de overblijfruimte van het gebouw aan de  
’s-Heer Elsdorpweg. Deze dag staat in het teken van verdere kennismaking met de klas 
en de mentor. Het enige dat je die dag moet meebrengen is een pen en een tas(je) 
voor de agenda en het lesrooster die je krijgt. Voor drinken en de lunch wordt ge-
zorgd. De dag duurt tot ongeveer 14.30 uur 
 
Woensdag 30 augustus: 
Je start het tweede lesuur (09.30 uur) bij de mentor in hetzelfde lokaal. Zorg dat je 
weer je agenda, een pen e.d. bij je hebt. ’s Morgens gaan we verder waar we dins-
dagmiddag gestopt zijn. ’s Middags hebben we een spelmiddag in de gymzalen. Hier-
voor moet je sportkleding en gymschoenen meebrengen. De middag duurt tot onge-
veer 14.45 uur. Vanaf deze dag zul je zelf voor eten en drinken moeten zorgen! 
 
Donderdag 31 augustus: 
Het tweede uur (09.30 uur) wordt er weer gestart met de mentor. Er zullen die morgen 
weer allerlei schoolse zaken besproken worden. Deze dag zal je voor het eerst lessen 
van je rooster gaan draaien. De dag wordt het 6e uur (13.35 – 14.25 uur) afgesloten bij 
de mentor. 
 



Vrijdag 01 september: 
’s Morgens ga je een aantal praktijklessen volgen. Hierbij zit ook gym dus zorg dat je 
gymspullen bij je hebt. Daarna volgt een korte afsluiting van de eerste week bij de 
mentor. Dit duurt tot ongeveer 13.10 uur. Er is deze dag geen lunchpauze. Na 13.10 
uur ben je vrij. 
 
We hopen dat het een heel leuk begin mag worden van je schooltijd op het Ostrea Ly-
ceum en begroeten je graag op dinsdag 29 augustus om 9.30 uur in de overblijfruimte 
van het gebouw aan de ’s-Heer Elsdorpweg. 
 
Namens het team, 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
L. Rouw-Fokke 
afdelingsleider vmbo B-K 


