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Aan de leerlingen (en ouders/verzorgers) klas 2 Wielingen  
  
  
Vlissingen, 31 augustus 2022   
  
  
Kenmerk: 2022/3.1/3/BLO/BLK  
Betreft: introductiedagen schooljaar 2022-2023  
  
  
Beste leerlingen (en ouders/verzorgers),  
  
Vanaf 6 september worden jullie weer verwacht op school.  
We starten die week met introductiedagen.  
  
Dinsdag 6 september ga je (B2 en M2) naar het lokaal van de mentor om kennis te maken.  
  
De lokalen zullen bij de receptie (tegenover de aula) vermeld worden. Rond 12.15 uur is deze 
dag afgelopen.  
M2a lokaal W133   De heer Van Rees / de heer Van Raaij  
M2b lokaal W107   De heer Ben Sellam  
M2c lokaal W108   De heer De Punder  
M2d lokaal W111   Mevrouw Schipper-Van Doorn / de heer De Visser  
B2A lokaal W010   De heer De Jonge  
B2B lokaal W011   Mevrouw Schipper / Mevrouw Martin  
  
Een pen en agenda zijn handig!  
  
Woensdag 7 september gaan wij bowlen in de Kruitmolen in Middelburg om 11.00 uur.   
Deze activiteit is ongeveer om 13.00 uur afgelopen.  
Je gaat in principe op eigen gelegenheid naar het bowlingcentrum. Mocht je het echter fijn vinden 
om met een docent vanaf school mee te fietsen, is dit uiteraard ook mogelijk.  
  
Donderdag 8 september is er een leuke Jambo Afrika-dag georganiseerd.   
Start is om 9.30 uur in het lokaal van je mentor. De dag eindigt om 13.30 uur.  
Trek makkelijke kleding en sportschoenen aan voor de danceworkshops en neem wat te eten en 
drinken voor tussendoor mee.  
  
Vrijdag 9 september is lesvrij in verband met de Mondiadag en afscheid van onze rector.  
  
Maandag 12 september starten de lessen volgens rooster.  
We gaan er een mooi, leerzaam en geslaagd jaar van maken!   
  
  
Met vriendelijke groet,   
  
Mentoren klas 2 Wielingen  
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