6 juli 2020
Informatie start nieuwe schooljaar

Beste leerling,
Van harte welkom op Vondelpad 1! Of je nu voor het eerst bij ons komt of opnieuw een jaar
begint, wij zien ernaar uit dat je bij ons op school komt. In deze brief alvast een paar praktische
zaken voor ná de vakantie.
Je wordt op maandag 17 augustus om 13:30 uur op school verwacht. Daar word je welkom
geheten door je mentor. Tijdens dit eerste mentoruur maak je kennis met je mentorgroep en
krijg je een rondleiding en informatie over een aantal belangrijke zaken in de bovenbouw.
Op dinsdag 18 augustus hebben jullie een introductiedag. Leuk maar ook wel spannend
misschien. Wij denken dat het een geweldige dag gaat worden. Jullie worden tussen 8.30 uur en
8.45 uur verwacht bij camping Marenland (Winsumerdiep 6 te Winsum). Om 20.00 uur is de
introductiedag afgelopen en kunnen jullie opgehaald worden. Voor eten en drinken wordt
gezorgd; wil je doorgeven of je bijvoorbeeld vegetariër bent of allergieën hebt? Je mobiel moet
je ’s morgens inleveren en krijg je ’s avonds terug. Je kunt overwegen om je mobiel thuis te
laten. Wat je wél mee moet nemen: rugtas; zwem-, sport- en droge kleding; handdoek;
zonnebrandcrème; bidon.
Op woensdag 19 augustus start je de dag het 2e uur met je mentor. Je kijkt samen terug op de
introductiedag en kunt je laatste vragen kwijt. Daarna heb je les volgens rooster.
Nog een aandachtspunt wat betreft de boeken. Als je aardrijkskunde in je pakket hebt, is het
noodzakelijk dat je de 55e editie van De Grote Bosatlas aanschaft. Voor wiskunde heb je een
grafische rekenmachine nodig, die voldoet aan de richtlijnen van het ministerie. Wij gebruiken
de TI-84 Plus T, of de TI-84 Plus CE-T. Oudere modellen zijn op het examen niet toegestaan. Kijk
voor meer informatie op www.examenblad.nl.
Ik wens jou en je familie een heel goede vakantie toe en we hopen dat de Here ons weer veilig
thuis en op school laat terugkeren.
Namens iedereen van Gomarus College Vondelpad 1 de hartelijke groeten,
W. de Vries
teamleider vwo

PS Het is de bedoeling dat je deze brief ook aan je ouder(s)/verzorger(s) laat lezen.

