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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Aanstaande maandag 31 augustus begint het nieuwe schooljaar. We hopen dat u met uw kind(eren) een 
fijne vakantie heeft gehad en dat de leerlingen weer zin hebben om te beginnen. Graag ontvangen we onze 
leerlingen weer vanaf dinsdag 1 september. Om het jaar goed te laten starten, hebben we voor de eerste 
dagen enige informatie  op een rij gezet.  
 
Maandag 31 augustus wordt door alle medewerkers van het Lyceum gebruikt om de laatste 
voorbereidingen te doen voor het nieuwe schooljaar. De leerlingen hebben deze dag nog vrij. 
 
Dinsdag 1 september verwachten we iedereen weer op school. De leerlingen krijgen dan de eerste 
belangrijke informatie en verder zijn er die dag introductieactiviteiten voor klas 1 tot en met klas 3. 
De begin-  en eindtijden staan in de apart meegestuurde brief, die ook te vinden is op de site. De 
activiteiten staan onder leiding van de mentor(en) en iedereen wordt hiervoor op school verwacht. Bij 
ziekte moet de gebruikelijke procedure van ziekmelding gevolgd worden.  
Bovenbouwleerlingen worden nog uitgenodigd voor hun introductieactiviteit. Deze vindt plaats op 
donderdag 17 september. Zij maken op 1 september wel kennis met hun mentor en hun klas. 
Op de achterzijde van deze brief kunnen de leerlingen de verschillende starttijden vinden voor de 
kennismaking met de mentor.  
 
Woensdag 2 september beginnen de lessen volgens het rooster, dat de leerlingen op dinsdag 1 september 
zullen ontvangen. Leerjaar 1 heeft op woensdag nog een extra introductiedag en start op donderdag 2 
september met de lessen. 
 
Magister 
Wegens de migratie van Magister ontvangen zowel leerlingen als ouders nieuwe inloggegevens. De 
leerlingen ontvangen op dinsdag 1 september deze nieuwe gegevens van hun mentor. Ouders worden voor 
hun ouderaccount op een later moment geïnformeerd. Leerlingen zien bij binnenkomst op dinsdag  1 
september in welke klas en lokaal zij zitten. 
 
Informatieavonden 
In de eerste weken van het schooljaar zijn er per leerlaag  informatie avonden voor ouders gepland. 
Vanwege de corona-maatregelen, zullen we u niet fysiek in het gebouw kunnen ontvangen. We kijken naar 
een alternatieve wijze om u wel kennis te kunnen laten maken met de mentor. U ontvangt nog een 
uitnodiging met programma, aanvangstijd en verdere instructie. U kunt onderstaande data wel alvast in 
uw agenda noteren. 

-  Dinsdag 8 september, klas 1 
-  Dinsdag 15 september, klas 2 en 3 
-  Dinsdag 22 september, havo 4 en vwo 4 
-  Donderdag 24 september, havo 5, vwo 5 en vwo 6 

 
Corona-maatregelen 
Voor informatie omtrent de corona-maatregelen, verwijs ik naar de brief die vanuit het college van bestuur 
verstuurd is/wordt. 

 
Geniet nog even van de laatste vakantiedagen en dan hopen we volgende week iedereen weer op school te 
kunnen begroeten. We rekenen op een succesvol en plezierig schooljaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

Dhr. drs. F.L.M. Spijkers, rector 
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Havo 4  10.30 – 12.00 

Vwo 4  10.30 – 12.00 

Vwo 5  10.30 – 12.00 

Havo 5  12.30-14.00 

Vwo 6  12.30-14.00 

   


