
 

 

 

Welkom in schooljaar 2017-2018 
 
Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 
 
Voor je het weet zit je op de boot naar huis, naar de 
vaste wal, uitgerust en vol verhalen na een mooie 
vakantie. De zomervakantie is omgevlogen. Dat is altijd 
wanneer iets fijn is. Hopelijk kijken jullie terug op een 
mooie vakantie en een mooie zomer.  
 
Daarmee komen we bij de tweede overtocht, die naar 
de brugklas, een nieuwe school, naar een volgende 
klas, misschien wel het examenjaar...hoe dan ook de 
overtocht naar een nieuw schooljaar 2017-2018.  
 
Eerste dag 
In de bijlage vinden jullie informatie over de eerste dag 
van het nieuwe schooljaar. Deze eerste dag is voor alle 
leerlingen op dinsdag 22 augustus. Hoe laat we je 
verwachten en waar, staat in de bijlage. Ook wat je 
eventueel nodig hebt lees je daar. 
 
Roosters 
Vanaf maandag 21 augustus staan de roosters in SOM. 
Zit je in de brugklas, dan nemen we dit allemaal op de 
eerste schooldag door, dus op 22 augustus. Ook 
leerlingen die bij ons starten in een hogere klas en nog 
niet in SOM kunnen, horen hun rooster op 22 
augustus. Woensdag 23 augustus hebben alle 
leerlingen les volgens rooster. 
 
Coach 
In SOM kun je zien wie je persoonlijke coach is, voor 
zover je dat nog niet weet. Alle brugklassers maakten 
voor de zomervakantie kennis met hun coach. Zit je in klas 2 of hoger, dan ontmoet je je coach 
dinsdag 22 augustus. Tijdens de kennismakingsavonden informeren we ouders verder over coaching 
bij ons op school. Hierover ontvangt u komende week bericht van ons. Nieuwe leerlingen krijgen op 
korte termijn een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. 
 
Maandag 21 augustus openen we het schooljaar met alle collega’s. De vacatures zijn ingevuld en de 
teams compleet. We hebben zin in het nieuwe schooljaar. Namens alle collega’s wens ik jullie, 
leerlingen en ouders, een succesvol en goed jaar toe en vooral veel (leer)plezier! 
 
Hartelijke groet en tot ziens, 
 
Arnold van Gessel 
rector 


