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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van leerjaar 2, 3, 4, 5 en 6  
 
 
Alkmaar, 19 augustus 2021 
 
 
Betreft: informatie start 1ste schoolweek leerjaar 2, 3, 4, 5 en 6 schooljaar 2021-2022 
Kenmerk: HOOM/HAAN/GRO/ADM/2108.004 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  
Beste leerlingen, 
 
Wij hopen dat jullie een fijne zomer hebben gehad en gezond zijn.  
Via dit schrijven informeren wij jullie over de start van het nieuwe schooljaar en met name de eerste 
schoolweek.  
 
Maandag 23 augustus worden de leerlingen om 14.00 uur op school verwacht bij hun mentor. Het 
lokaal is zichtbaar in het rooster in Zermelo vanaf vrijdagmiddag 20 augustus.  
De zij-instromers (leerlingen die nieuw zijn op onze school) komen een uur eerder. Zij worden 
verwacht om 13:00 uur voor hun inlogcodes, kluisje en overige schoolse zaken. Wij ontvangen deze 
leerlingen bij de entree van de school.  
 
Dinsdag 24 augustus hebben alle leerlingen mentoractiviteiten en/of reguliere lessen. Het rooster 
staat in Zermelo. We vinden het belangrijk dat de leerlingen hun nieuwe klasgenoten goed leren 
kennen en op deze dag wordt de eerste stap in dat proces gezet.  
 
In de eerste schoolweek is er een 40 minuten rooster op alle dagen. 
Zie onderstaande link voor de lestijden. 
https://www.willemblaeu.nl/roosters/lestijden/ 
 
Voor de Coronamaatregelen ontvangt u van de rector een aparte brief. 
Ook zullen wij u volgende week informeren over het al of niet doorgaan van de informatieavonden. 
 
Vanaf maandag 30 augustus vinden de reguliere lessen conform het lesrooster plaats. Leerlingen 
kunnen dit vanaf vrijdag 20 augustus vinden via Zermelo.  
 
We hopen jullie maandag 23 augustus weer te zien. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
mw. M. Hoog Antink, mw. A.C. de Haan en mw. A.F. Grovenstein,  
afdelingsleiders 
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