
                                     

 
                                         
 
                                                                                         Landgraaf, augustus 2019 
 
 
 
Aan: de leerlingen van 2 vmbo, 2 havo, 2 vwo, 3 vmbo en 3 havo 
 
 
 
 
Beste leerling, 
 
De vakantie zit er alweer bijna op! 
 
Je wordt op dinsdag 20 augustus op school verwacht voor de introductie en 
kennismaking met de mentor. 
 
Wij verwachten jullie op de volgende tijdstippen: 
 
2 vmbo aanwezig om 08.50 uur 
2 havo aanwezig om 08.50 uur 
2 vwo aanwezig om 09.30 uur 
3 vmbo aanwezig om 09.30 
3 havo aanwezig om 11.30 uur 
 
 
Op woensdag 21 augustus zijn lessen volgens lesrooster.  
 
Mochten er komend schooljaar problemen ontstaan, of heb je vragen, kom dan 
gerust even langs.  
Tenslotte willen wij je heel veel succes wensen komend schooljaar. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mevr. Beaumont 
Dhr. Kohl 
Dhr. Heijmans 
Dhr. Schoenmakers 
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