
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s)  
en leerlingen van havo 1 
 
 
 
Goes, augustus 2018 
 
 
Betreft: start schooljaar 2018-2019 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 
 
Na een lange zomervakantie is het tijd voor een nieuwe start op het Ostrea Lyceum. 
Zoals je al weet, begint op woensdag 22 augustus voor jou het nieuwe schooljaar. We  
hopen dat je het op het Ostrea Lyceum erg naar je zin zult hebben. 
  
In de eerste schoolweek besteden we vooral aandacht aan kennismaken met elkaar, het 
leren kennen van de school en leren hoe alles werkt. Daarom ziet de eerste week er heel 
anders uit dan de daaropvolgende (gewone) lesweken. Het programma voor de eerste 
week vind je onderaan deze brief. 
 
We zien je graag op woensdag 22 augustus om 08.40 uur in de gymzaal 0.41 van het 
gebouw aan de Fruitlaan. Na een korte introductie met alle leerlingen van havo 1, ga je 
met jouw mentor en je klasgenoten mee naar het mentorlokaal en starten de introductie-
activiteiten. Zorg dat je in ieder geval een lunchpakket, je mobiele telefoon, agenda, 
schrijfmateriaal en een tas bij je hebt. 
 
De boeken dienen opgehaald te worden op de volgende datum en tijden, op basis van de 
achternaam van de leerling: 
 
Donderdag 16 augustus 2018 havo 1e leerjaar locatie Fruitlaan 3 gymzaal 098-099  
(ingang Wilgenstraat). 
J t/m N 13.10 uur    
O t/m S 13.30 uur  
T t/m Z 13.50 uur      
A t/m D 14.10 uur  
E t/m I  14.30 uur   
Graag een stevige grote tas meenemen om de boeken op te halen! 
 
Graag tot woensdag 22 augustus en geniet nog maar even van de laatste vakantiedagen. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens de mentoren van havo 1, 
 
J.H.M. Verpaalen en A.F.J. Kreeft, afdelingsleiding havo 
A. Nonnekes-Meijaard, coördinator havo 1 



Programma introductieweek havo 1 2018-2019 
 
Woensdag 22 augustus 
• Leerlingen worden om 08.40 uur verwacht in de gymzaal 0.41 aan de Fruitlaan. 
• De dag staat in het teken van kennismaken, de weg in school leren kennen, praktische  
    zaken uitleggen en de kluissleutels ophalen. 
• We eindigen om ca. 13.35 uur. 
 
Donderdag 23 augustus 
• Het 1e en 2e lesuur staat in het teken van verder kennismaken. 
• Het 3e en 4e lesuur zijn er lessen volgens het rooster. 
• ’s Middags staat het maken van een filmpje voor de brugklasshow op het programma. 
• We eindigen om ca. 14.25 uur. 
 
Vrijdag 24 augustus 
• ’s Morgens zijn de leerlingen het eerste uur vrij. Om 09.30 uur worden ze verwacht bij 
 de mentor in het lokaal.  
• Na de kleine pauze staat er een sportdag op het programma. Deze vindt plaats op het 
    veld bij school en de onderdelen zijn gericht op samenwerking met de klas. Hiervoor   
    heb je sportkleding nodig (sportschoenen en Ostrea T-shirt). 
• We eindigen om ca. 13.45 uur. 
 
Indien de weersomstandigheden een buitenactiviteit op de vrijdag niet toelaten, is er een 
alternatief binnenprogramma. Deze duurt tot ca. 12.20 uur.  
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