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 Aan de ouders of verzorgers van 

 alle leerlingen van 2 vmbo 

  

 

 

Panningen, 30 augustus 2022 

 

Kenmerk: BLA/22/003/FRM/CLE 

Onderwerp: Kennismakingsweek 

 

Geachte ouders en verzorgers, beste leerlingen, 

 

Na jullie welverdiende zomervakantie starten we met schooljaar 2022-2023. Wij zijn nu bezig met de 

voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar en kijken er naar uit om jullie volgende week weer te 

mogen ontvangen. 

 

De eerste schoolweek begint op maandag 5 september om 9 uur met het ophalen van de boeken. Neem 

hiervoor een stevige tas en een pen mee. Dinsdag 6 september starten we met de kennismakingsweek. 

In deze week leer je je klasgenoten en je mentor kennen. Op dinsdag verwachten we jou het tweede 

lesuur op school (9.05 uur). Je wordt dan opgevangen door jouw mentor. Samen met jouw klasgenoten 

wordt  het programma van de week doorgenomen.  

 

In de bijlage vind je het programma met alle activiteiten, de brief over de ouderbijdrage en de lijst met 

alle benodigdheden voor het komend jaar. 

 

Op maandag 12 september starten de lessen volgens rooster. Op onze website is praktische informatie 

te lezen, zoals de jaarkalender voor het nieuwe schooljaar. Het rooster zal zichtbaar zijn in Somtoday en 

Zermelo. 

 

Wij ontmoeten jullie graag weer op het Bouwens.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

Mischa Franssen 

teamleider vmbo 

het Bouwens 

 

Bijlagen: 

- Programma van de kennismakingsweek 

- Lijst van benodigdheden 

- Brief ouderbijdrage 
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Kennismakingsweek 2 vmbo 
 

Datum: Dagdeel: Activiteit: Locatie: 

 

Tijden: Benodigdheden: 

Dinsdag 6 sept. ochtend 

 

Introductie en kennismakings-

opdrachten in de klas. 

 

school 09.05 – 12.30 uur - lunchpakket 

- etui 

middag 

 

kennismakingsgesprekken school 13.00 – 14.30 uur  

Woensdag 7 sept. 

 

ochtend Kennismakingsopdrachten m.b.t. 

persoonlijke ontwikkeling in de klas. 

 

school 09.05 – 12.30 uur - lunchpakket 

- etui 

- eventueel 

knutselspullen… 

 

middag 

 

kennismakingsgesprekken school 13.00 – 14.30 uur  

Donderdag 8 sept. ochtend 

 

 

Expeditie Columbus* (spellen en 

opdrachten in teamverband) 

De Turfhoeve: 

Middenpeelweg 1, 

5975 MZ Sevenum 

 

09.45 – 12.00 uur - lunchpakket  

- outdoor sportkleding 

en schoeisel aan 

- bij regenachtig weer 

reservekleding 

middag Crazy Crasher* (wipe-out parcours) 

 

*wisseling ochtend- en 

middagprogramma per groep 

12.35 – 14.35 uur 

Vrijdag 9 sept. ochtend 

 

 

 

slagbaltoernooi en bootcamp 

(wisseling ochtenddeel per klas) 

sportvelden bij Egchel 

(in de sporthal bij 

slecht weer) en 

bootcamp op locatie  

 

08.45 – 12.45 uur - lunchpakket 

- outdoor sportkleding 

en schoeisel aan 

(indoor bij regen)  

middag  kennismakingsgesprekken school 13.00 – 14.30 uur  
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