
                                
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen in klas 1 
 

Zaandam, 31 augustus 2022 
 
Betreft: start schooljaar klas 1 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het schooljaar is begonnen! Hierbij ontvangt u informatie over de voorlichtingsavond voor 
ouder(s)/verzorger(s), het brugklasfeest, de zwemlessen bij het vak LO en het 
brugklaskamp. We vragen u deze informatie ook met uw zoon of dochter door te nemen. 
 

1. Voorlichtingsavond voor ouder(s)/verzorger(s) dinsdag 6 september 
Tijdens deze avond maakt u kennis met de afdelingsleider, de leerjaarjaarbegeleider en de 
mentor van uw zoon of dochter. We ontvangen alle ouder(s)/verzorger(s) in de Grote Aula 
voor een startbijeenkomst. Vervolgens gaat u met de mentor naar een lokaal. De mentor licht 
u voor over de inrichting van het eerste leerjaar op het Zaanlands Lyceum en de praktische 
zaken rond het brugklaskamp. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen.  
 
De aanvangstijden voor deze avond: 
Klassen B1: 18.30 uur  
Klassen A1 en G1: 19.15 uur  
 

2. Brugklasfeest vrijdag 9 september 19.00 – 22.00 uur 
De leerlingenvereniging, de ZLV, organiseert jaarlijks feesten en activiteiten. We starten met 
een gezellig brugklasfeest op vrijdag 9 september. De toegang is gratis, voor versnaperingen 
en drinken moeten de leerlingen wel betalen. De mentor zal de klas meer vertellen over het 
feest.  
 

3. Zwemmen tijdens de lessen LO 
Leerjaar 1 heeft twee keer in de week een blokuur lichamelijke opvoeding in het rooster 
staan. Tot en met januari wordt een van deze blokuren verzorgd in zwembad De Slag in 
Zaandam. De eerste zwemles is in week 37. Dit staat aangegeven in het rooster in Magister. 
De docent LO informeert de klas hierover en fietst de eerste keer met de leerlingen mee naar 
het zwembad. De lessen daarna fietsen de leerlingen zelf van school naar het zwembad en 
na de zwemles weer naar huis.  
 
We vragen u om zorg te dragen voor passende en sportieve zwemkleding en uiteraard een 
goede fiets op de zwembaddagen. Als uw zoon of dochter geen zwemdiploma’s A en B 
heeft, of al jaren niet meer gezwommen heeft, wilt u dat dan doorgeven aan mevrouw Jannij 
Landheer via J.Landheer@zaanlands.nl.  
 

4. Brugklaskamp 
Tijdens het driedaagse kamp leren leerlingen elkaar in een kort tijdsbestek beter kennen. 
Deze dagen staan in het teken van groepsactiviteiten. De kampbegeleiding is in handen van 
de mentor, een vakdocent en de juniormentoren. 
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Hierbij het overzicht van de klassen: 
 
klas data kamp Locatie Vertrek vanaf school Aankomst op school 

B1a 21 t/m 23 september Vierhouten 10.30 uur 13.30 uur 

B1b 19 t/m 21 september Vierhouten 09.30 uur 13.30 uur 

B1c 21 t/m 23 september Vierhouten 10.30 uur 13.30 uur 

B1d 21 t/m 23 september Heino 10.00 uur 15.00 uur 

B1e 21 t/m 23 september Heino 10.00 uur 15.00 uur 

A1a 19 t/m 21 september Heino 10.00 uur 15.00 uur 

A1b 21 t/m 23 september Vierhouten 10.30 uur 13.30 uur 

G1a 21 t/m 23 september Vierhouten 10.30 uur 13.30 uur 

G1b 19 t/m 21 september Vierhouten 09.30 uur 13.30 uur 

 
Verblijfplaats      Verblijfplaats 
Stichting Paasheuvelgroep   Summercamp Heino 
Het Frusselt 30    Schaarshoekweg 1  
RE Vierhouten    8131RE Wijhe  
Tel: 0577 411 556    tel: 0572 393049   
 

- Busreis 
De bussen parkeren voor de hoofdingang van de school. Ouder(s)/verzorger(s) die hun kind 
komen uitzwaaien en ophalen vragen we om te parkeren in de parkeervakken en anders in 
de wijk tegenover de school. In de bus is het niet toegestaan om te eten en te drinken. 
       

- Kosten 
De kosten van het kamp bedragen €100 per leerling. Hierbij is alles inbegrepen. Wij raden u 
daarom aan niet meer dan € 5 aan zakgeld mee te geven. De kosten worden in rekening 
gebracht op de nota met alle schoolkosten. Deze nota ontvangt u eind september. 

 
- Paklijst 

De paklijst ontvangen de leerlingen een week van tevoren via de mentor. Het is een actief 
kamp, geef uw zoon/dochter dus voldoende en stevige kleding mee die tegen een stootje 
kan en let erop dat waardevolle spullen thuis blijven. 
 

5. Afdelingsleider & leerjaarbegeleider 
Via deze weg wil ik graag gebruik maken van de mogelijkheid om mij voor te stellen. Vanaf 
aankomend jaar ben ik, mevrouw Annet Remmerswaal, de afdelingsleider van de onderbouw 
op het Zaanlands Lyceum. Samen met mevrouw Jannij Landheer, de leerjaarbegeleider van 
klas 1, verzorgen wij met de mentoren de organisatie van het brugklasjaar. Mevrouw Silvia 
Kroon was afgelopen jaar de afdelingsleider onderbouw, zij is met ingang van dit schooljaar 
de conrector van onze school.  
 
We hopen u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd en zien u graag op dinsdag 6 
september op de ouderavond van klas 1 op het Zaanlands Lyceum.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Mw. Jannij Landheer    Mw. Annet Remmerswaal  
Leerjaarbegeleider klas 1   Afdelingsleider onderbouw 
J.Landheer@zaanlands.nl   A.Remmerswaal@zaanlands.nl 

https://www.google.com/search?q=de+paasheuvelgroep+vierhouten&rlz=1C1CHBD_nlNL914NL914&oq=de+paasheuvelgroep+vierhouten&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30l2.8084j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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