
 
 
 
Aan de leerlingen in klas 2 
 
Betreft: start schooljaar 2022 - 2023 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Op maandag 29 augustus start het nieuwe schooljaar. Eind augustus kan je in Magister zien 
in welke klas je zit. 
 
Maandag 29 augustus: startbijeenkomst + mentorles 12.30 – 14.00 uur 
Alle tweedeklassers komen samen in de gymzaal. De rector van de school, meneer Van Dijk, 
heet jullie welkom en start met jullie het schooljaar. Ook worden alle mentoren voorgesteld, 
net als de nieuwe afdelingsleider en de leerjaarbegeleider. Na de startbijeenkomst ga je met 
je klas en de mentor naar een lokaal. Je krijgt op school te horen in welk lokaal jouw klas zit. 
Je maakt kennis met de mentor en de klas en blikt samen vooruit op leerjaar 2.  
 
Laptops van The Rent Company 
Als je ouders een laptop hebben besteld van The Rent Company en een afhaalbewijs hebben 
ontvangen, dan kun je jouw laptop op maandag 29 augustus ophalen in de mediatheek, tussen 
14.00 en 15.00 uur. Ouders hebben nog tot 31 juli de mogelijkheid om een laptop via school 
te bestellen. Meer informatie staat in de meegestuurde flyer. 
 
Dinsdag 30 augustus: boeken halen en ‘school is out!’ op het sportveld 
Hieronder vind je het rooster van het ophalen van de boeken. Daarna volg je een 
kennismakingsprogramma op het sportveld. Samen met je klas doe je verschillende sportieve 
activiteiten onder begeleiding van ervaren instructeurs. Trek dus sportieve kleding aan! 
  

klas boeken halen sportveld 

G2a   8.30 uur   9.15 – 12.00 uur 

A2a   8.40 uur   9.15 – 12.00 uur 

A2b   8.50 uur   9.15 – 12.00 uur 

A2c   9.00 uur   9.15 – 12.00 uur 

H2a 11.40 uur 12.15 – 15.00 uur 

H2b 11.45 uur 12.15 – 15.00 uur 

H2c 12.50 uur 12.15 – 15.00 uur 

H2d 12.00 uur 12.15 – 15.00 uur 

H2e 12.10 uur 12.15 – 15.00 uur 

 
Woensdag 14 september: kennismakingsavond voor ouders 
Graag nodigen we alle ouders uit om op school kennis te maken met de mentor en de 
nieuwe afdelingsleiding van leerjaar 2. De aanvangstijden: 
Klassen 2 havo: 18.30 uur 
Klassen 2 atheneum en 2 gymnasium: 19.15 uur 
 
Fijne zomer en tot 29 augustus. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mevr. S. Kroon 
Afdelingsleider onderbouw 
s.kroon@zaanlands.nl                                                                  
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