Aan de ouders/verzorgers leerjaar 1

Zaandam, 1 juli 2020
Betreft: start schooljaar 2020 - 2021
Beste ouders/verzorgers,
Via deze brief informeer ik u over de start van het nieuwe schooljaar op het Zaanlands
Lyceum.
Kabinetsbelsuit 24 juni: opening VO-scholen
In het nieuwe schooljaar hoeven de leerlingen in het voortgezet onderwijs onderling geen
anderhalve meter afstand meer te houden. Dat betekent dat wij gelukkig weer alle leerlingen
kunnen ontvangen en zij ook met hele klassen de lessen kunnen volgen. De anderhalve
meter afstand-regel blijft wel van kracht voor het personeel onderling, en tussen personeel
en leerlingen. Daarnaast blijven ook alle hygiënevoorschriften gelden, zoals het wassen van
de handen voor elke les en het schoonmaken van de tafels. Hierover worden de leerlingen
bij aanvang van het schooljaar geïnformeerd. Tot slot blijft gelden dat leerlingen en
medewerkers met Corona-gerelateerde klachten thuis blijven.
Maandag 17 augustus: boeken halen 9.30 – 10.30 uur
Maandag 17 augustus wordt uw zoon/dochter om 9.30 uur op school verwacht. De mentor
ontvangt de klas in een lokaal en reikt de boekenpakketten uit aan de leerlingen.
Dinsdag 18 augustus: introductie met de mentor 9.00 – 11.00 uur
De mentor neemt met de klas het rooster door, geeft uitleg over de Plenda, de kluissleutel en
Magister. Ook wordt er ruim tijd besteed aan verdere kennismaking met elkaar.
Woensdag 19 augustus: start lessen volgens rooster
Woensdag is de eerste lesdag. De leerlingen zien het rooster in Magister. Ook ouders
hebben inzage in Magister, u krijgt de inlogcodes half augustus toegestuurd.
Week 35: kennismakingsavond voor ouders
Graag nodigen we u uit voor de kennismakingsavond voor ouders. De mentor van uw
zoon/dochter zal u informeren over leerjaar 1 op het Zaanlands Lyceum. Deze bijeenkomst
vindt plaats in de grote aula, zodat er voldoende ruimte is om anderhalve meter afstand te
kunnen houden. U vindt de datum en het tijdstip van uw klas onderaan deze brief.
Week 36: brugklaskamp
Het kamp waarover ik u in een eerdere brief informeerde, gaat door. De klas gaat 3 dagen
en 2 nachten met elkaar op pad naar Vierhouten of Heino, onder begeleiding van de mentor,
een vakdocent en juniormentoren. De juniormentoren zijn leerlingen uit hogere klassen die
het hele schooljaar verbonden blijven met de klas. De klassen verblijven in
groepsaccomodaties en volgen een programma dat gericht is op kennismaken: sport en
spel, samen koken, ontspannen en plezier maken. U vindt de data van de verschillende
klassen in het schema onderaan deze brief.

In augustus ontvangen de leerlingen via uw e-mailadres een brief waarin de tijdstippen en
lokalen staan voor 17 en 18 augustus. Ook u ontvangt post in augustus, met meer
inhoudelijke informatie over ons onderwijs en de jaarplanning van leerjaar 1 op het
Zaanlands Lyceum.
U kunt deze brief en vorige brieven terugvinden op onze website in het menu ‘Ouders –
correspondentie’.
Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft, stelt
u ze gerust. Ik wens u een fijne zomer.

Met vriendelijke groet,

Mw. S. Kroon
Afdelingsleider leerjaar 1
s.kroon@zaanlands.nl

Rooster ouderavonden week 35
klas
B1a
B1b
B1c
B1d
A1a
A1b
G1a
G1b

datum
27 augustus
27 augustus
24 augustus
25 augustus
26 augustus
26 augustus
25 augustus
24 augustus

tijd
18.30 – 19.30
20.00 – 21.00
18.30 – 19.30
20.00 – 21.00
18.30 – 19.30
20.00 – 21.00
18.30 – 19.30
20.00 – 21.00

Rooster brugklaskamp week 36
klas
B1a
B1b
B1c
B1d
A1a
A1b
G1a
G1b

kampdata
2 t/m 4 september
2 t/m 4 september
31 augustus t/m 2 september
31 augustus t/m 2 september
31 augustus t/m 2 september
2 t/m 4 september
31 augustus t/m 2 september
31 augustus t/m 2 september

mentor
Helène Blok
Bas Hageman
Marijke Tuinstra
Ella Werleman
Ben Bot
Marise de Boer
Lilian Meinen
Alice Heuff

