
 

     Om niet te vergeten 
 

Klas  Hv1A | Hv1S | Hv1T 

Schooljaar 2022-2023 
 

Hieronder vind je de informatie voor de eerste week op het KWC. Zorg ervoor dat je iedere 

dag een lunchpakket meeneemt! 

 

Maandag 22 augustus 

Start van het schooljaar voor klassen 2 t/m 6; jij mag dus nog een dagje thuisblijven. 

 

Dinsdag 23 augustus 

Deze dag staat in het teken van kennismaking met de klas, de mentor en de school.  
 

Het programma start om 08.45 uur in de overblijfruimte van de Beethovenlaan en eindigt circa 

14.30 uur. 
 

Breng in ieder geval mee 

- etui met schrijfmaterialen, plakstift, kleurpotloden, schaar e.d. 

- boekjes van Tumult  

- eten en drinken 

 

Woensdag 24 augustus 

Deze dag ga je weer met je mentor aan de slag. Je leert kennismaken met Office, “Leren, 

leren” en krijgt andere studietips. Ook is er aandacht voor jullie creativiteit.  
 

Het programma start om 08.30 uur en eindigt circa 14.30 uur. 
 

Breng in ieder geval mee 

- etui met schrijfmaterialen, plakstift, kleurpotloden, schaar ed. 

- boekjes van Tumult  

- eten en drinken 

 

Donderdag 25 augustus 

De eerste ‘normale’ lesdag en je volgt de lessen volgens rooster. Breng je boeken van die 

lesdag mee.  
 

Denk aan 

- de boeken van deze lesdag 

- de juiste schriften (ruitjes/lijntjes)  

- Plenda  

- etui  

- device (laptop) 

Vergeet je lunchpakket niet! 

 

Vrijdag 26 augustus 

Vandaag je derde en laatste introductiedag! Je gaat de laatste puntjes op de i zetten om klaar 

te zijn voor een echte hele schoolweek. We sluiten de dag af met een leuke sportactiviteit.  

Het programma start om 8.30 uur en eindigt circa 14.30 uur. 
 

Breng in ieder geval mee: 

- sportkleding met schoenen voor in de gymzaal 

- Plenda en boekjes van Tumult  

- laptop 

- etui met schrijfmaterialen, plakstift, kleurpotloden, schaar e.d. 

- eten en drinken 

 

 



 
 

 

Leerlingen van Hv1A en Hv1S gaan van maandag 12 september tot en met woensdag  

14 september aanstaande naar het brugklaskamp. Daarover ontvangen je later meer 

informatie.  
 

Voor klas Hv1T is in maart 2023 een reis gepland.  

 

Wij wensen je een heel fijne zomervakantie toe. Tot 23 augustus!! 

 

 
 

Hartelijke groeten, 

namens de mentoren, leerlingmentoren en docenten (t)havo, 

 

 

De heer N. (Naser) Zarghami, coördinator (t) Hv12 en havo3 

Mevrouw J.A. (Jozette) Verheijen, conrector (t) havo 

 


