Aan de leerlingen uit 4 en 5 atheneum
en 4 en 5 gymnasium
Zaandam, juli 2020

Betreft: start nieuwe schooljaar
Beste leerling,
Wij zijn verheugd je te kunnen melden dat je na de zomervakantie weer volgens het rooster
naar school mag komen. Voor de nieuwe leerlingen betekent het daarnaast dat zij kennis
kunnen maken met hun klasgenoten, met ons en de school. Dat is een prettig vooruitzicht!
Volgens de nieuwste RIVM-richtlijnen hoeven leerlingen onderling geen afstand van elkaar te
houden, maar geldt wel de 1,5 meter afstand tot volwassenen. Ook blijven de
hygiënemaatregelen van kracht, zoals: vaak handen wassen, hoesten en niezen in de
elleboog en bij de ingang van het klaslokaal gebruikmaken van de desinfecterende gel. Wij
verzoeken jou dan ook hier rekening mee te houden.
Het schooljaar start officieel op maandag 17 augustus. Tegen het einde van de
zomervakantie kan je in Magister zien in welke klas je bent ingedeeld en wie je nieuwe
mentor is.
Maandag 17 augustus: boeken halen
Alle leerlingen uit klas 4 en 5 atheneum en 4 en 5 gymnasium halen op maandag 17
augustus de boeken. Per leerling zijn de boeken ingepakt in dozen met de boekenlijst erin.
Ze staan klaar in een aantal lokalen in de Z-100 gang. Voor het ophalen is een rooster
gemaakt. Houd Magister in de gaten voor het tijdstip waarop jij verwacht wordt en het lokaal.
Nadat je je boekenpakket hebt opgehaald, ga je direct naar huis. Op maandag 17 augustus
zijn er geen verdere activiteiten in verband met een studiedag van de docenten.
Dinsdag 18 augustus: mentormoment
Op dinsdag 18 augustus staat er een mentormoment gepland. Je maakt dan kennis met je
mentor en met je klasgenoten. Houd Magister in de gaten voor het lokaal en het tijdstip
waarop je verwacht wordt.
De lessen starten op woensdag 19 augustus.
Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.
Fijne zomer en tot 17 augustus.
Met vriendelijke groet,
Dhr. M. Prot
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