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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen van De Boerhaave

Deventer, 15 juli 2019
Betreft: start schooljaar 2019-2020

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerling,
Allereerst wensen wij jullie een fijne vakantie toe.
Hoe start het schooljaar 2019/2020:
Donderdag 22 augustus
Alle leerlingen staan gekoppeld aan hun klas in SomToDay. Op donderdag kun je op
SomToDay zien in welke klas je zit. Er kan in principe niet gewisseld worden van klas.
Maandag 26 augustus
Er zijn nog geen lessen, jullie zijn allemaal nog vrij. Deze dag is een schoolorganisatie-dag
voor het personeel.
Tussen 16.00 en 18.00 uur kunnen de leerlingen die hun laptop van The Rent Company
afnemen, deze ophalen in het Studiecentrum.
Dinsdag 27 augustus
De leerlingen worden op verschillende momenten op school ontvangen.
Klas 1
Je wordt om 08.30 uur op school verwacht. Je zet je fiets in de fietsenstalling en je meld je in
het Atrium. Vervolgens ga je met de mentor naar het lokaal. Hier ontvang je het lesrooster en
je kluissleutel. Je hoeft deze dag nog geen boeken, schriften en laptop mee te nemen. Neem
wel je etui, pen en papier mee. Zorg ook voor brood en wat te drinken want je blijft in de
kleine pauze op school. Het programma eindigt rond 12.00 uur.
Klas 2 en 3
Klas 2 wordt om 09.00 op school verwacht. Het programma eindigt rond 11.30 uur.
Klas 3 wordt om 12.30 op school verwacht. Het programma eindigt rond 15.00 uur.
Plaats je fiets in de stalling en zoek het lokaal van je klas op. Tijdens het introductieprogramma ontvang je allerlei informatie om het schooljaar goed te kunnen beginnen, maar
er is ook ruimte voor kennismaking met elkaar. Neem pen en papier mee. Zorg voor een
lunchpakket, draag gemakkelijke kleding die smerig mag worden en zorg voor een goede
fiets. Een deel van het introductieprogramma speelt zich buiten het schoolterrein af.
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Woensdag 28 augustus
De leerlingen van leerjaar 2 en 3 volgen hun lessen volgens het reguliere lesrooster. Dit
lesrooster is vanaf vrijdag 23 augustus op de website van de school te vinden. Leerlingen
van leerjaar 1 volgen een eigen programma dat dinsdag met de leerlingen wordt besproken.
Voor nu wensen wij je nogmaals een fijne vakantie toe en graag tot ziens in het nieuwe
schooljaar.
Dhr. M. Vellener, directeur De Boerhaave
Dhr. P. van Gurp, teamleider brugklassen
Mw. M. Maters-Lubbers, teamleider vwo
Dhr. E. Harmsen, teamleider havo
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