
 

Zwolle, augustus 2022 
 
Aan: - de leerlingen van klas 3 
   - ouders/verzorgers ter informatie 
 
Betreft: Informatie introductie klas 3 schooljaar 2022-2023 
 
 
 
 
Beste leerlingen, 
 
Dinsdag 30 augustus gaan jullie met elkaar en met de mentor kennismaken op school om 
09:05 uur volgens onderstaand overzicht: 
 

 

 
Woensdag 31 augustus starten jullie met de lessen volgens het rooster. Heb je op donderdag 
1 september de introductie, dan heb je op vrijdag 2 september les op school en vice versa. Dit 
staat correct in jullie rooster in Magister. 
 
Op donderdag 1 of op vrijdag 2 september wordt er voor jouw klas een 
kennismakingsactiviteit georganiseerd in de stad Zwolle. Jullie worden in de stad verwacht op 
donderdag óf vrijdag bij het Stadsstrand Zwolle op het Rodetorenplein volgens onderstaand 
schema. Zorg dat je 10 minuten voor de starttijd omgekleed en wel klaarstaat.  
 

  
 
 
  

klas mentor lokaal 

MM31 mevrouw N. Witte W31 

MM32 mevrouw C. Vis W32 

MM33 meneer B. Jongman O21 

MM34 meneer C. Eilander O26 

MMH31 meneer B. Lokate 
mevrouw. E. Ulkeman 

W33 

MMH32 meneer J. Dekker 
mevrouw M. de Haas 

W34 

MH31 mevrouw L. Held-Helbers W35 

MH32 mevrouw M. Bakker W36 

MH33 mevrouw A. Kamphuis W37 

MA31 mevrouw A. Last N32 

MA32 mevrouw D. Klein N33 

MA33 meneer J. van Maastricht O27 

donderdag 1 september kennismakingsactiviteit 

klassen tijd 

MM31 + MM32 + MM33 09.00 – 11.00 uur 

MMH31 + MMH32 + MM34 11.30 – 13.30 uur  

Vrijdag 2 september kennismakingsactiviteit 

klassen tijd 

MH31 + MH32 + MH33 09.00 – 11.00 uur 

MA31 + MA32 + MA33 11.30 – 13.30 uur  

Het lesrooster en de klassenindeling 

Uiterlijk vrijdagmiddag 26 augustus 17:00 

uur is het rooster zichtbaar in Magister. 

Dan kunnen alle leerlingen ook zien in 

welke klas ze zijn geplaatst. 

 



 
 

 

Op dinsdag 30 augustus kies je in overleg met je mentor één van onderstaande opties: 
1. Stand Up Paddle (individueel) 
2. Kanovaren (in drietallen) 

 
Aangezien de activiteiten op het water zijn, ontvangen we graag bericht als je geen 
zwemdiploma hebt. 
 
Wat heb je nodig? 

• Zwemspullen, droge kleding, handdoek, water en eventueel zonnebrandcrème. 
 
We hopen je zo voldoende te hebben geïnformeerd en wij verheugen ons op een gezellige 
dag! Mochten er dringende redenen zijn waarom je niet mee kunt doen aan deze dag, dan 
vragen wij jou of je ouder(s) om contact op te nemen met de teamleider. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, mede namens alle mentoren, 
 
meneer Hamberg (teamleider mavo), meneer Kuper (teamleider havo) en meneer 
Doornekamp (teamleider atheneum) 
 
 


