
   Aan de ouder(s)/verzorger(s) en  
de leerlingen van klas 3H 

 
   Betreft: introductiedagen schooljaar 2021-2022 
 
   Den Haag, augustus 2021 
 

 
Geachte ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 
 
De zomervakantie is weer bijna voorbij en wij zijn verheugd dat er een nieuw en spannend schooljaar 
voor ons ligt. Het wordt een belangrijk schooljaar, aangezien uw zoon/dochter In het laatste jaar van de 
onderbouw Havo zit. Wanneer uw zoon/dochter dit jaar goed volbrengt, zal hij/zij plaats gaan nemen in 
4 Havo op Hofstad Lyceum.  Om het belang van dit jaar te onderstrepen, nodigen wij u graag uit voor 
een kennismakingsgesprek met de mentor op dinsdag 7 september. Noteert u deze dag dus alvast in uw 
agenda. Wij vinden het erg belangrijk om alle leerlingen en ouders te spreken en rekenen op uw 
aanwezigheid. Dit gesprek duurt 10 minuten. Het vindt plaats tussen 14:00-22:00 uur. Indien het niet 
mogelijk mocht zijn om het gesprek op school plaats te laten vinden, dan zullen wij dit digitaal (via 
Teams) doen. Bespreekt u thuis met uw zoon/dochter of uw voorkeur uitgaat naar de middag of avond, 
zodat dit door uw zoon/dochter tijdens de eerste schooldag aan de mentor kan worden doorgegeven.  
 
Wij zullen u ook binnenkort uitnodigen voor een informatieavond waarop wij u willen informeren over 
de gang van zaken in klas 3 Havo, het toetsbeleid en de profielgerichte stage die alle derdejaars dit jaar 
moeten lopen en natuurlijk hoe precies de overstap naar Hofstad Lyceum 4 Havo in zijn werk gaat. Hoe 
wij deze avond vorm kunnen geven is i.v.m. de mogelijk dan geldende Coronamaatregelen bij het 
schrijven van deze brief nog niet bekend. Wij laten u dat zo spoedig mogelijk weten. Houdt uw mailbox 
dus goed in de gaten. 
 
Hieronder treft u het overzicht voor de eerste week aan. 
Wellicht ten overvloede wijs ik u erop dat wij de introductiedagen belangrijk vinden voor een goede 
start in klas 3. Het zijn schooldagen, waarbij aanwezigheid verplicht is. 
 
Maandag 30 augustus  
Deze dag zijn de leerlingen nog vrij. 
 
Dinsdag 31 augustus 
In de hal hangt een lijst in welk lokaal uw zoon/dochter verwacht wordt. 
 
Meenemen voor deze bijeenkomst: 
- een gevuld etui 

(elke leerling moet het hele jaar beschikken over: een etui met 3 pennen in verschillende kleuren, 
potlood, gum, puntenslijper, passer, geodriehoek, rekenmachine (Casio fx-82MS of vergelijkbaar), 
evt. enkele kleurpotloden, markeerstift. 

-    een stevige (boeken)tas i.v.m. het ophalen van een chromebook 
 

10:00-15:00 uur kennismaken met de nieuwe klas en mentor met o.a. het schrijven van een brief aan 
de nieuwe mentor, informatie over de stage en het ophalen van de chromebooks. Er 
moet dus een stevige tas worden meegenomen! De leerlingen krijgen een chromebook 
(computer) uitgereikt. Het Chromebook mag ook mee naar huis mogen geworden, 
zodat deze ook thuis door de leerling gebruikt kan worden.  

  Dit Chromebook krijgen zij van school in bruikleen gedurende de rest van de tijd dat de 
leerling op onze school zit. Na afloop van de schoolcarrière zal het chromebook weer 



ingeleverd moeten worden op school. Ouder(s)/verzorger(s) tekenen voor ontvangst 
van het Chromebook.  

 
Woensdag 1 september  
Dagje Efteling  
(Bij het schrijven van deze brief zijn de Corona-maatregelen die eventueel in september gelden nog 
niet bekend. Mocht dit uitje onverhoopt niet door kunnen gaan, dan informeren wij u uiterlijk 
maandag 30 augustus daarover) 
Wij gaan hier met een bus naar toe. Mondkapjes zijn waarschijnlijk verplicht! 
We verzamelen op het schoolplein voor de school bij de mentor. De mentor vertelt in welke bus de 
leerlingen zitten. Er kan niet gewacht worden op leerlingen die te laat zijn! Leerlingen moeten zelf hun 
lunch meenemen en/of geld om iets te kunnen eten of drinken. De precieze vertrek- en aankomsttijden 
ontvangt uw zoon/dochter op dinsdag 31 augustus. 
 
Donderdag 2 september: start van de lessen volgens het rooster. 
 
Wij hopen op een prettige samenwerking dit schooljaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mevr  I.M.J. Meesters-Sahl   
teamleider bovenbouw TL 
Mevr. M.S. van Brenk-Damen 
Teamleider Havo-onderbouw 


