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Betreft:

Start schooljaar 2018-2019

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Het nieuwe schooljaar staat weer voor de deur. Om rustig de vakantie in te kunnen gaan, willen we u
graag alvast vertellen hoe het begin van het nieuwe jaar eruitziet. Dat haalt ongetwijfeld vast wat van
de spanning bij u en uw zoon/dochter weg.
Vrijdag 24 augustus boeken ophalen.
Op vrijdag 24 augustus kunnen de boeken worden opgehaald. De boeken kunnen in de gymzaal aan
de Eksterlaan opgehaald worden. In verband met de vele leerlingen, willen we u vragen hierbij
onderstaande tijden zo veel mogelijk aan te houden.
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We starten de maandag daarop met het schooljaar.
Maandag 27 augustus
Deze dag starten we met een introductiedag:
14.15 uur
14.30 uur

Ontvangst alle leerlingen in de aula en gezamenlijke opening van het jaar
Mentor les tot 15.30 uur

Vanaf dinsdag 28 augustus draaien we lessen volgens het normale rooster. De brugklassen volgen
een introductieprogramma. De roosters kunt u vanaf vrijdag 24 augustus op de site vinden.
Ook goed om te weten: woensdag 29 augustus worden de schoolfoto’s gemaakt.
Het komende jaar starten wij ook in alle klassen met het gebruik van een digitale agenda en het
(aan)leren van een planningsmethode. De digitale agenda wordt in de eerste mentor les aan iedere
leerling gegeven.
U hoeft hier dus niet zelf voor te zorgen.
Wij wensen u en uw zoon of dochter een goede vakantie toe.
Met vriendelijke groet, namens het team van De Joost,

Dhr. P. Maas
Teamleider

Mevr. P.J. van Ziel
Leerling coördinator

