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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van klas 3 Wielingen 

 

Vlissingen, 2 september 2022 

 

Kenmerk: 2022/573/3.1/BLO/WST 

Betreft: introductiedagen 2022-2023 

 

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Vanaf 6 september worden jullie weer verwacht op school. We starten die week met de 

introductiedagen.  

Dinsdag 6 september word je om 08.30 uur verwacht in het lokaal van je mentor(en). De 

lokalenindeling kun je vinden in de gang, bij de receptie, tegenover de aula.  

Rond 12.05 uur is deze eerste dag afgelopen.  

- Neem zelf een etui met inhoud, zaalschoenen en drinken en eventueel wat te eten voor 

tussendoor mee! 

Woensdag 7 september worden B3A, B3B en M3A om 08.45 uur verwacht in lokaal van de 

mentor(en). B3A, B3B en M3A zijn rond 13.30 uur weer klaar. Er wordt afgesloten in het lokaal van 

de mentor(en). 

M3B, M3C en M3D worden om 10.45 uur verwacht in het lokaal van de mentor(en), zij zijn rond 

15.15 uur weer klaar. Er wordt afgesloten in het lokaal van de mentor(en). 

Deze dag staat in het teken van CKV. Jullie volgen een workshop, er is een voorstelling. 

- Neem deze dag je lunch en drinken mee naar school. 

Donderdag 8 september vertrekken we met de bus naar de Boerenhoeve in Nieuwvliet, waar we 

een sportief en groepsvormend programma gaan volgen. 

Je hoort dinsdag van je mentor(en) hoe laat je donderdag op school moet zijn. Jullie krijgen een 

lunch op de locatie (friet en een snack). 

- Neem deze dag eten voor tussendoor, genoeg drinken, zonnebrandcrème, eventueel een 

handdoek en je sportspullen mee. De eindtijd van deze dag hoor je later nog. 

 

Vrijdag 9 september zijn jullie lesvrij. 

Maandag 12 september starten de lessen volgens rooster, kijk daarvoor in Zermelo. 

We gaan er samen een mooi, leerzaam en geslaagd jaar van maken! 

 

Met vriendelijke groet, 

Mentoren klas 3 Wielingen 
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