
 

 
 
 
Bilthoven, 22 augustus 2018 
 
 
Betreft: aanvullende informatie introweek 
 
 
 
 
Beste team 7-werker, 
 
Namens al de medewerkers van team 7 nodig ik je van harte uit voor het nieuwe 
schooljaar 2018 – 2019. Ik hoop dat je een fijne vakantie hebt gehad en voldoende 
energie hebt voor een pittig nieuw jaar. 
 
Dinsdag 28 augustus om 9.00 uur word je op school verwacht als je in vwo 5 zit en als je 
in vwo 6 zit om 11.00 uur. 
Je krijgt dan van je kleurgroepmentor je rooster en andere nuttige informatie en je hoort 
tevens wat we die week verder gaan doen. Om uiterlijk 10.35 uur (V5) of 13.00 uur (V6) 
eindigt je eerste schooldag. 
Woensdag 29 augustus gaan we met alle werkers uit vwo 5 & 6 met de bus naar zee. We 
wandelen dan van IJmuiden naar Zandvoort. Onderweg doen we dan kennismakings- 
opdrachten. 
We vertrekken 8.30 uur van school en zijn om 17.30 uur terug. Zorg je zelf voor brood 
en drinken? Je kunt eventueel zwemkleren en handdoeken meenemen. Een emmertje, 
schepje, en vlieger kunnen de pret van de dag vergroten. Mocht je die dag inderdaad 
gaan zwemmen, wil je dan alsjeblieft de zwemregels voor de Nederlandse kust in acht 
nemen? Niet dieper in het water gaan dan net boven je knieën. Er verdrinken ieder jaar 
mensen die denken dat ze goed kunnen zwemmen en dat het wel meevalt met de 
zwemgevaren van onze kust. Onverstandig. 
Donderdag en vrijdag heb je les volgens een aangepast rooster dat je ontvangt op 
dinsdag.  
De v6 werkers bereiden vrijdag blok 3 hun buitenlandse reis voor, de v5 werkers zijn dan 
vrij. 
 
Er zijn werkers die dinsdag 28 augustus taken moeten inleveren of testen moeten 
maken. Die testen zijn om 13.40 uur. De werkers met taken leveren op die dag hun taak 
in en laten dat ook aftekenen door de teamassistent. 
 
 
Wij hebben er zin in. Ik hoop dat jij ook zin hebt in het nieuwe schooljaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
  
 
Marijn Backer  
Teamleider team 7 
  


