
 

 

 
Aan alle komende brugklasleerlingen HK1, HV1 en V1 
 
Vlissingen, 31 augustus 2022 
 
Betreft: eerste schoolweek schooljaar 2022-2023 
Kenmerk: 2022/5/3.1/SKW/VMN 
 
 
Hallo jongens en meisjes, 
 
Het is weer zover. De vakantie zit er (bijna) weer 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 ! 
 
Om jullie eerst wat beter wegwijs te maken, starten wij de eerste schoolweek met drie bijzondere  
introductiedagen op dinsdag 6 september, woensdag 7 september én donderdag 8 september. 
 
Het programma voor jullie eerste week is als volgt: 
 

 maandag 5 september hebben jullie nog geen lessen of andere activiteiten en hoeven jullie 
daarom nog niet op school te zijn. Wij zullen eerst met alle collega’s overleggen hoe wij jullie 
zullen ontvangen en de eerste activiteiten zullen verzorgen.  
 

 dinsdag 6 september om 9.00 uur ontvangen wij jullie eerst in de aula van gebouw Sardijn. 
Tijdens de kennismakingsmiddag vóór de zomervakantie zijn er introductieboekjes uitgedeeld 
en wij willen jullie vragen dit boekje mee te nemen. Mocht je niet op de kennismakingsmiddag 
zijn geweest, dan ligt er een boekje voor je klaar. Neem in elk geval een tasje met agenda, 
pen en lunchpakket (genoeg te drinken) mee. De mentor vertelt je deze dag heel veel over de 
school. Deze eerste dag duurt tot ongeveer 14.00 uur. 

 

 woensdag 7 september en donderdag 8 september vervolgen we het introductieprogramma 
met vooral kennismakingsspelletjes. Waar wij dit zullen doen, nemen de mentoren dinsdag 
met jullie door. We verzamelen in ieder geval weer om 09.00 uur op school en jullie gaan 
(later) gezamenlijk naar de plek van de activiteit. Na afloop mag je op eigen gelegenheid naar 
huis. Maar nogmaals: de mentoren nemen alles zorgvuldig met jullie door ! 
 

 vrijdag 9 september zijn jullie lesvrij. Dit is in verband met het 10-jarig bestaan van de Mondia 
Scholengroep waar het Scheldemond College deel van uit maakt. 

 
Je vindt het misschien nu al heel spannend, maar maak je vooral geen zorgen, OK ? 
 
Namens alle docenten en andere medewerkers van het Scheldemond College wensen we jullie 
een gezond, prettig en vooral succesvol schooljaar. 
 
 
Met vriendelijke groet en graag tot dinsdag 6 september, 09.00 uur, 
 
Hans Schalkwijk, teamleider HAVO-VWO klas 1 t/m 3 


