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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen in leerjaar H3 en V3 
 
Vlissingen, 31 augustus 2022 
 
Betreft: eerste schoolweek 
Kenmerk: 2022/4/3.1/SKW/VMN 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, 
 
Het is weer zover. De vakantie zit er (bijna) op. We hopen dat jullie met een tevreden gevoel terug 
kunnen kijken op deze periode, lekker uitgerust zijn en klaar om aan de slag te gaan ! 
Zoals jullie wellicht nog weten starten we de eerste schoolweek altijd met een aangepast rooster. 
Daarom ontvangen jullie hierbij de benodigde gegevens voor de eerste schoolweek. 
 
Maandag 5 september:  
Deze dag is lesvrij. 
 
Dinsdag 6 september:  
Ontvangst in gebouw Sardijn en start groepsactiviteiten om 11.00 uur.   
 
Woensdag 7 september 
Les volgens het rooster in Zermelo. 
 
Donderdag 8 september 
Les volgens het rooster in Zermelo. 
 
Vrijdag 9 september 
Deze dag is lesvrij. 
 
Verder wijzen we jullie erop dat de roosters in Zermelo staan. Om het rooster te bekijken log je in op 
de site van Zermelo. Hiervoor kan je de volgende link gebruiken: 
https://mondia.zportal.nl/api/v2/oauth. Je gebruikersnaam en wachtwoord zijn nog hetzelfde als vorig 
jaar. Nieuwe leerlingen ontvangen de eerste schooldag hun gebruikersnaam en wachtwoord. 
De roosters van de (top)sportleerlingen en dansleerlingen worden nog apart bekeken, dus even 
wachten met jullie reacties. Jullie krijgen zeker aangepaste roosters.  

Op de eerste schooldag maken de leerlingen kennis met hun mentor en ontvangen zij ook informatie 
over eventuele bijzonderheden dit nieuwe schooljaar.  

Voor ouder(s)/verzorger(s) is er ook een informatieavond gepland. Reserveert u alvast de datum: 

woensdag 21 september, aanvang 19.00 uur, gebouw Sardijn 

Namens alle docenten, teamleiders en andere medewerkers van het Scheldemond College wensen 
we jullie een heel prettig en vooral succesvol schooljaar. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Hans Schalkwijk, teamleider HAVO/VWO klas 1 t/m 3 
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