
   Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 
   de leerlingen in klas 2 
 
   Betreft: introductiedagen schooljaar 2022-2023 
 
   Den Haag, augustus 2022 
 
 
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op maandag 22 augustus a.s. start het nieuwe schooljaar. Een spannend moment voor iedereen: voor 
leerlingen, voor ouder(s)/verzorger(s), maar ook voor de mentoren. 
Om het schooljaar voor iedereen zo leuk mogelijk te laten beginnen, heeft het mentorenteam van klas 2 
vanaf dinsdag 23 augustus een introductieprogramma gepland. 
Hieronder treft u het programma aan voor de eerste schoolweek. Let goed op: voor de survivaldag zijn 
sportkleding en sportschoenen nodig. Geeft u uw kind a.u.b. alle dagen een lunchpakketje en iets te 
drinken mee. Leerlingen hoeven op dinsdag en woensdag nog geen boeken mee te nemen, maar een 
agenda en een etui met inhoud is op dinsdag al wel verplicht. 
 
Op maandag 22 augustus is er nog geen programma. De leerlingen zijn nog vrij. 
 
Programma dinsdag 23 augustus, alle tweede klassen:  
10.00 uur: Ontvangst door mentoren en teamleiders in de aula. 
10.15 uur: Ontvangst leerlingen door de mentor(en) in het mentorlokaal. Absentencontrole. Hier 

wordt nader met elkaar kennisgemaakt, komen allerlei kennismakingsspelletjes aan bod en 
wordt de agenda ingeschreven.  

11.45 uur: Pauze. 
12.15 uur: Vervolg van de kennismaking. Het is raadzaam om een goede, stevige rugtas mee te geven 

voor het ophalen van het chromebook. Deze middag worden ook de groepen ingedeeld 
voor de survivaldag van woensdag. 

14.00 uur: Einde programma. 
 
Programma woensdag 24 augustus: 
Op woensdag staat er een survivaldag gepland op, rond en in Madestein. Het centrale verzamelpunt is 
op het terrein van hockeyclub HDS, Madesteinweg 17/BY 
2553 EC Den Haag (zie kaartje hieronder) of de naastgelegen voetbalvelden van GDA. Dit zal duidelijk 
met de leerlingen gecommuniceerd worden op dinsdag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hofstad Mavo Havo 



De leerlingen kunnen op eigen gelegenheid naar dit terrein komen. Op het terrein is de mogelijkheid om 
om te kleden in de kleedkamers van GDA. Zorgt u in ieder geval voor een handdoek en een droge set 
kleding. 
 
Programma donderdag 25 en vrijdag 26 augustus: 
Lessen volgens rooster. Alle boeken moeten gekaft zijn en zijn voorzien van etiket met de voornaam, 
achternaam en klas van de leerling. Etui moet volledig gevuld te zijn (zie lijst). 
 
Andere belangrijke data voor u: 
Donderdag 1 september 18:30 uur: informatieavond klas 2. Deze avond is er een presentatie over de 
algemene gang van zaken in de brugklas. Er volgt nog een brief met meer informatie. 
Dinsdag 13 september: mentorgesprekken. Er worden gesprekken ingepland met de 
ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en de mentor(en). U kunt dan verder kennismaken met de mentor(en) 
en bespreken hoe het tot dan toe gaat met uw zoon/dochter op school. De gesprekken zullen worden 
ingedeeld en duren circa 10 minuten. Over deze gesprekken volgt ook nog verdere informatie.   
 
Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust telefonisch contact op met een van de ondergetekenden 
(070 - 397 15 41). 
 
Bij voorbaat dank, mede namens de mentoren van klas 2. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
mevr. M.S. van Brenk-Damen 
P. van der Voort 
Teamleiders onderbouw 
 
Bijlage: Lijst schoolbenodigdheden 



LEERMIDDELEN  KLAS 2: 
- Plan Agenda, de leerlingen krijgen een agenda van school, deze hoeft dus niet aangeschaft te 

worden. 
- Etui 
- 2 balpennen blauw of zwart 
- 1 balpen rood 
- 2 potloden HB 
- Gum 
- Passer 
- Schaar 
- Lijm 
- Kleurpotloden 
- Markeerstift  
- Geodriehoek 
- Schrift, gelinieerd, A4 
- Rekenmachine (Casio FX82MS, ca. € 10,00 ) 
- 12 schriften, gelinieerd.  
- 2 grote rekenschriften met ruitjes van één bij één cm. 
- Woordenboeken Engels/Nederlands, Nederlands/Engels, Frans/Nederlands, Nederlands/Frans, 

Duits/Nederlands, Nederlands/Duits(Van Dalen-pockets. Geadviseerd voor alle 2e klassen, niet 
verplicht). 

- Grote Bosatlas 53e editie ISBN: 978-90-01-12300-0, € 69,95 (Geadviseerd alléén voor  Havo en 
Havo/TL, niet verplicht: er zijn leenatlassen aanwezig). 

- Tekendummy (deze moet verplicht gekocht worden tijdens de 1ste tekenles voor € 4,50 bij de 
lesgevende docent). 


