
 

datum : 13 september 2022 

Ons kenmerk : LJ3/ESE/kpw 
Onderwerp : introductieweek 3H oktober 2022 

 

 
Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Voor de zomervakantie hebben de ouders van klas 2H een mail ontvangen waarbij we de betalingsbereidheid 

onder de ouders hebben gepeild over een uitgebreid kennismakingsprogramma waarbij het hoofddoel is om 

een positieve bijdrage te leveren aan de sociale cohesie en de groepsvorming. Juist na een schooljaar als het 

afgelopen jaar (én de afgelopen jaren) waarbij we een groot gedeelte van het schooljaar te maken hebben 

gehad met Corona vinden wij het van essentieel belang dat er vanaf de directe start van het schooljaar 

aandacht is voor de groepsvorming. Wij zijn ervan overtuigd dat een week waarin we met elkaar intensiever 

contact kunnen hebben op een ontspannen wijze hieraan zal bijdragen. Niet alle ouders van de huidige klas 3H 

hebben deze betalingsbereidheid ontvangen omdat we toen nog geen volledig zicht hadden op de instromers 

vanuit 3H en 3V. Het kan dus zijn dat deze informatie nieuw is voor u. 

Het programma voor deze week (10 t/m 14 oktober) zal bestaan uit kennismakingsspellen en activiteiten deels 

op school en deels op een externe locatie in Veldhoven. Naar verwachting zullen we dinsdag 11 oktober t/m 

donderdag 13 oktober verblijven in het scoutingsgebouw van SKK op de Knegselseweg 101 in Veldhoven. Op 

maandag 10 oktober bereiden we het kamp en een aantal activiteiten met de leerlingen voor, dat doen we op 

school. Op vrijdag 14 oktober willen we de week samen op school evalueren en op een gezellige manier 

afsluiten. 

De totale kosten van de overnachtingen, het eten en de diverse activiteiten zijn 85 euro. Eén dezer dagen zult 

u van de centrale administratie een factuur toegestuurd krijgen om dit bedrag te voldoen. Het staat u vrij om 

aan te geven dat u niet wilt of kunt betalen. In het laatste geval verzoeken wij u bij voorkeur om contact op te 

nemen met ondergetekende, waarna wij samen proberen om tot een passende oplossing te komen.  

Tijdens de ouderavond van 22 september zal de mentor van uw kind u meer vertellen over de introductieweek 

van 10 t/m 14 oktober. 

 

We willen nogmaals benadrukken dat het verblijven op een externe locatie, waarbij de aandacht volledig bij 

het groepsproces en de individuele leerling kan zijn, een geweldige start is voor een mooi schooljaar waarin er 

een stevige basis in de verbinding tussen klasgenoten en mentor wordt gelegd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
E.M van Esch-Bijlsma     S. Cornelissen 

Afdelingsleider klas 3, 4 en 5 havo   leerlingcoördinator klas 3,4 en 5 havo 

 


