Aan de leerlingen van klas 1 schooljaar 2022-2023
Hardinxveld-Giessendam, 4 juli 2022
Betreft: Eerste schoolweek
Beste leerling,
Na de zomervakantie start je als leerling op Calvijn! In deze brief laten we je weten wanneer je verwacht
wordt voor de start van het schooljaar.
Het nieuwe schooljaar start op maandag 22 augustus. We starten het schooljaar met elkaar in de aula
van de school volgens onderstaand schema:
Klas 1vmA, 1vmB:
11.00 uur
Klas 1hvC, 1hvD, 1thE:
11.30 uur
Na de opening in de aula ga je met je mentor(en) en je nieuwe klasgenoten naar een lokaal. Daar krijg
je algemene informatie, uitleg bij je rooster en is er tijd om verder kennis te maken met elkaar. Het
programma duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten. Neem deze dag je schooltas mee, je agenda en etui
met inhoud.
De volgende dag, dinsdag 23 augustus, word je weer op school verwacht. Op deze dag gaan we aan
de slag met de laptops. Wanneer je een laptop via school hebt besteld, krijg je hem deze dag uitgereikt.
Wanneer je gaat werken met een eigen laptop neem je hem deze dag (opgeladen) mee naar school. En
graag in dit laatste geval ook voor de zomervakantie even een mail naar dhr. Voorberg
(c.p.voorberg@cvo-av.nl) waarin wordt aangegeven dat er met een eigen laptop wordt gewerkt.
Je krijgt deze dinsdag uitleg over de laptop en over de programma’s waarmee we werken. Het programma
van deze dag duurt ongeveer drie uur. Als je naar huis gaat, is je laptop klaar voor gebruik in de lessen.
Neem op deze dag een pen en je schooltas mee. We verwachten je op school volgens onderstaand
schema:
Klas 1vmA:
8.45 uur
Klas 1hvC:
13.15 uur
Klas 1thE: 13.15 uur
Klas 1vmB:
8.45 uur
Klas 1hvD:
13.15 uur
Die lessen starten op woensdag 24 augustus. Het rooster voor de lessen ontvang je op maandag 22
augustus.
Op de kennismakingsmiddag heb je een brief ontvangen waarop staat welke schoolmaterialen je nodig
hebt. De schoolboeken, werkboeken en licenties hoef je niet zelf aan te schaffen, deze krijg je via school
tijdens de eerste les van elk vak.
We wensen je een heel goede zomervakantie toe en kijken uit naar je komst op maandag 22 augustus!
Met vriendelijke groet,
Meneer R. Bijlsma (teamleider vmbo)
Mevrouw M. Koops (teamleider havo/atheneum, techniekhavo)

