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Leerjaar 8
Algemene informatie
Beste docenten, ouders en leerlingen van de achtste klas,
Na de zomervakantie vindt op 1 september een dag van introductie plaats. Met alle achtste
klassen gaan we aan rivier de Raam in Grave samen allerlei activiteiten ondernemen
rondom het thema samenwerking. Na een bewogen ‘corona jaar’ gaan we samen op pad,
leuke momenten beleven en een positieve start geven aan het schooljaar. In deze brief lees
je wat we gaan doen, en wat je nodig hebt.
We wensen jullie een mooie dag toe!
Namens de organisatie,
Ben Peters (coördinator dag van introductie)
Kommerien Broderick (teamleidster bovenbouw)
Kanoën en samenwerkingsactiviteiten in Grave aan rivier de Raam.
Op 1 september kom je met de fiets naar school. Vanuit school fiets je naar Grave (17km)
waar we ons per klas verdelen over 3 verschillende samenwerkingsactiviteiten, waaronder in
kano’s het riviertje de Raam verkennen. Bij het kanoën draag je een zwemvest. In Grave heb
je de mogelijkheid om je spullen veilig achter te laten.
-

-

-

We starten om 8.45 u op verschillende locaties rondom de school. 8A, 8B en 8C
starten bij de arena. 8D, 8E en 8F starten bij de ingang van de fietskelder. Daar
ontvang je alle informatie. Luister goed naar de instructies. Om 9.00 start de fietstocht
naar Grave.
Kom met je fiets naar school/ zorg dat er een fiets op school staat. Denk hierbij aan
het huren van een OV-fiets.
Om 10.00 u starten de activiteiten bij het park in Grave.
Adres: Mgr. Borretweg 1, Grave
(tussen cafetaria Lepoutre en Stichting Kinderopvang en Peuterplus).
Neem een lunchpakket mee.
Kom in sportkleding.
Neem een extra set kleding mee.
Neem regenkleding mee indien nodig.
Neem zonnebrand mee indien nodig.
Rond 14.30 fietsen we weer terug naar school.

Belangrijke laatste informatie
Woon je in de buurt van Grave en wil je graag direct naar de locatie fietsen? Neem dan even
contact op met je mentor.

Contactpersoon Grave (Annemarie Lammers): 06-20087190
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Routebeschrijving
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Leerjaar 9
Algemene informatie
Beste docenten, ouders en leerlingen van de negende klas,
Na de zomervakantie vindt op 1 september een dag van introductie en kennismaking plaats.
Met alle negende klassen gaan we aan de Bisonbaai in Ooij samen allerlei activiteiten
ondernemen rondom het thema samenwerking. Na een bewogen ‘corona jaar’ gaan we
samen op pad, leuke momenten beleven en een positieve start geven aan het schooljaar. In
deze brief lees je wat we gaan doen, en wat je nodig hebt.
We wensen jullie een mooie dag toe!
Namens de organisatie,
Ben Peters (coördinator dag van introductie en kennismaking)
Kommerien Broderick (teamleidster bovenbouw)
Outdoor en samenwerkingsactiviteiten aan de Bisonbaai.
Op 1 september kom je met de fiets naar school. Vanuit school fiets je naar Ooij (7,5km)
waar we ons per klas verdelen over 3 verschillende outdoor en samenwerkingsactiviteiten.
-

-

We starten om 8.45 u op verschillende locaties rondom de school. 9A en 9C starten
bij de wedren. 9D en 9E starten bij het tunneltje van de gymzaal. 9F en 9G starten
bij receptie. Daar ontvang je alle informatie. Luister goed naar de instructies. Om
9.00 start de fietstocht naar de Bisonbaai.
Kom met je fiets naar school/ zorg dat er een fiets op school staat. Denk hierbij aan
het huren van een OV-fiets.
Om 9.30 u starten de activiteiten bij de Bisonbaai in Ooij.
Adres: Erlecomsedam 4, 6576 JW Ooij.
Fiets parkeren rechts achter het klaphek bij Oortjeshekken hotel, restaurant en
huiskamercafé.
Neem een lunchpakket mee.
Kom in sportkleding.
Neem een extra set kleding mee.
Neem regenkleding mee indien nodig.
Neem zonnebrand mee indien nodig.
Rond 14.00 fietsen we weer terug naar school.

Belangrijke laatste informatie
Woon je in de buurt van Ooij en wil je graag direct naar de Bisonbaai fietsen? Neem dan
even contact op met je mentor.

Contactpersoon Bisonbaai (Rumi Beeren): 06-25535685
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Routebeschrijving
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Leerjaar 10
Algemene informatie
Beste docenten, ouders en leerlingen van de tiende klas,
Na de zomervakantie vindt op 1 september een dag van introductie en kennismaking plaats.
Met alle tiende klassen gaan we aan op en rondom de school in samen allerlei activiteiten
ondernemen rondom het thema samenwerking. Na een bewogen ‘corona jaar’ gaan we
samen op pad, leuke momenten beleven en een positieve start geven aan het schooljaar. In
deze brief lees je wat we gaan doen, en wat je nodig hebt.
We wensen jullie een mooie dag toe!
Namens de organisatie,
Ben Peters (coördinator dag van introductie en kennismaking)
Kommerien Broderick (teamleidster bovenbouw)
Samenwerkingsactiviteiten; een blik op het verleden/ de toekomst en plezier hebben
Op 1 september zorg je ervoor dat je om 8:45 op school bent. Het is de bedoeling dat je
samen met jouw mentor of begeleider de planning volgt die hieronder wordt weergegeven.
Het volgende is hierbij belangrijk:
-

Neem een eigen lunchpakket mee!
Lunchpauzes zijn niet verwerkt in het schema. De mentor of begeleider bepaalt
wanneer er geluncht kan worden.
Neem zelf een pen, agenda en kleurpotloden mee.
Zorg ervoor dat je op tijd vertrekt naar de volgende activiteit. Hou rekening met
ongeveer 10 tot 15 minuten.
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Schema mentoren, docenten en leerlingen
10A
Docent
STN
9.00uur
Sportveld
Axitraxi
(sportveld
vagelstraat)
10.00uur Over de streep
(binnenplein,
naast toren)

10C
VEU
Theatersport
(grote zaal)

10D
VEH
PTA en
jaarplanning
(0.32)

10E
BRS
Jaardoelen
creatief
vormgeven
(0.20)
PTA en
jaarplanning
(0.32)

Sportveld
Axitraxi
(sportveld
vagelstraat)
11.00uur Tekenopdracht Over de streep
(0.21)
(binnenplein,
naast toren)

Theatersport
(grote zaal)

12.00uur Jaardoelen
creatief
vormgeven
(0.20)
13.00uur PTA en
jaarplanning
(0.32)

Sportveld
Axitraxi
(sportveld
vagelstraat)
Tekenopdracht Over de streep
(0.21)
(binnenplein,
naast toren)

14.00uur Theatersport
(grote zaal)

15.00uur naar huis

10F
HUM
Tekenopdracht
(0.21)

10G
BON
Over de streep
(binnenplein,
naast toren)

Jaardoelen
creatief
vormgeven
(0.20)
PTA en
jaarplanning
(0.32)

Tekenopdracht
(0.21)

Sportveld
Axitraxi
(sportveld
vagelstraat)
Tekenopdracht Over de streep
(0.21)
(binnenplein,
naast toren)

Theatersport
(grote zaal)

Jaardoelen
creatief
vormgeven
(0.20)
PTA en
jaarplanning
(0.32)

Sportveld
Axitraxi
(sportveld
vagelstraat)
Tekenopdracht Over de streep
(0.21)
(binnenplein,
naast toren)

naar huis

Jaardoelen
creatief
vormgeven
(0.20)
naar huis

naar huis

Theatersport
(grote zaal)

naar huis

Jaardoelen
creatief
vormgeven
(0.20)
PTA en
jaarplanning
(0.32)
Theatersport
(grote zaal)

Sportveld
Axitraxi
(sportveld
vagelstraat)
naar huis

Contactpersoon klas 10 (Stefan Korstanje): 06-50518560
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Leerjaar 11
Algemene informatie
Beste docenten, ouders en leerlingen van de elfde klas,
Na de zomervakantie vindt op 1 september een dag van introductie en kennismaking plaats.
Met alle elfde klassen gaan we aan op en rondom de school in samen allerlei activiteiten
ondernemen rondom het thema samenwerking. Na een bewogen ‘corona jaar’ gaan we
samen op pad, leuke momenten beleven en een positieve start geven aan het schooljaar. In
deze brief lees je wat we gaan doen, en wat je nodig hebt.
We wensen jullie een mooie dag toe!
Namens de organisatie,
Ben Peters (coördinator dag van introductie en kennismaking)
Kommerien Broderick (teamleidster bovenbouw)
Samenwerkingsactiviteiten; een blik op de toekomst en plezier hebben
Op 1 september zorg je ervoor dat je om 8:45 op school bent. Het is de bedoeling dat je
samen met jouw mentor of begeleider de planning volgt die hieronder wordt weergegeven.
Het volgende is hierbij belangrijk:
-

Neem een eigen lunchpakket mee!
Lunchpauzes zijn niet verwerkt in het schema. De mentor of begeleider bepaalt
wanneer er geluncht kan worden.
Neem zelf een pen, agenda en kleurpotloden mee.
Zorg ervoor dat je op tijd vertrekt naar de volgende activiteit. Hou rekening met
ongeveer 10 tot 15 minuten.
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Schema mentoren, docenten en leerlingen
Docenten
9.00uur

10.00uur

11.00uur

11A
SRM
PTA/
jaarplanning
(0.33)
Axitraxi
Sportveld
(sportveld
vagelstraat)
Boekje
Kennismaking
(0.39)

11B
MAD
Jaardoelen
creatief
vormgeven
(0.34)
PTA/
jaarplanning
(0.33)
Axitraxi
Sportveld
(sportveld
vagelstraat)
Boekje
Kennismaking
(0.39)

12.00uur

Tekenopdracht
(0.35)

13.00uur

Theatersport
(kantine)

Tekenopdracht
(0.35)

14.00uur

Jaardoelen
creatief
vormgeven
(0.34)
Naar huis

Theatersport
(kantine)

15.00uur

Naar huis

11C
KRZ/ SME
Theatersport
(kantine)

Jaardoelen
creatief
vormgeven
(0.34)
PTA/
jaarplanning
(0.33)
Axitraxi
Sportveld
(sportveld
vagelstraat)
Boekje
Kennismaki
ng
(0.39)
Tekenopdra
cht
(0.35)
Naar huis

11DE
RAT/ KEL
Tekenopdra
cht
(0.35)

11F
PEL
Boekje
Kennismaking
(0.39)

11G
LUK/ RST
Axitraxi
Sportveld
(sportveld
vagelstraat)
Theatersport Tekenopdracht Boekje
(kantine)
(0.35)
Kennismaking
(0.39)
Jaardoelen
creatief
vormgeven
(0.34)
PTA/
jaarplanning
(0.33)

Theatersport
(kantine)

Tekenopdracht
(0.35)

Jaardoelen
creatief
vormgeven
(0.34)
PTA/
jaarplanning
(0.33)

Theatersport
(kantine)

Axitraxi
Sportveld
(sportveld
vagelstraat)
Boekje
Kennismaki
ng
(0.39)
Naar huis

Axitraxi
Sportveld
(sportveld
vagelstraat)
Naar huis

Jaardoelen
creatief
vormgeven
(0.34)
PTA/
jaarplanning
(0.33)
Naar huis

Contactpersoon klas 11 (Loes Belger): 06- 47512850

9

Leerjaar 12
Algemene informatie
Beste docenten, ouders en leerlingen van de twaalfde klas,
Na de zomervakantie vindt op 1 september een dag van introductie en kennismaking plaats.
Met alle twaalfde klassen gaan we samen bewegen in de vorm van yoga en boksen en de
jaarplanning en PTA’s samen met de mentor doornemen. Het schema kan je hieronder
vinden. Je moet zelf voor een fiets of ander vervoer zorgen naar de locatie. Je mag hier
zelfstandig heen fietsen. Je wordt op tijd verwacht. Na een bewogen ‘corona jaar’ gaan we
samen op pad, leuke momenten beleven en een positieve start geven aan het schooljaar. In
deze brief lees je wat we gaan doen, en wat je nodig hebt.
We wensen jullie een mooie dag toe!
Namens de organisatie,
Ben Peters (coördinator dag van introductie en kennismaking)
Kommerien Broderick (teamleidster bovenbouw)
Boksen, yoga en het bespreken van de jaarplanning
Op 1 september ga je naar de eerste activiteit in sportkleding waar je om 8:45 aanwezig
bent. Dit doe je zelfstandig, verzamelen op school is dus niet verplicht. Neem voor deze dag
het volgende mee:
-

Een lunchpakket.
Een grote badhanddoek.
Eventueel een extra paar sportkleding.
Agenda en een pen.
Een warme trui voor na de yoga.

Schema mentoren, docenten en leerlingen
De adressen zijn terug te vinden bij de routebeschrijving. De mentor of begeleider sluit na de
laatste activiteit met de klas gezamenlijk af. Absenten worden niet via magister
geregistreerd, de mentoren of begeleiders kunnen bij de receptie 2 klassenlijsten ophalen.
Een lijst om in te leveren, en een lijst om zelf mee te nemen.
12A
Docenten VBT
9.00Sportoriëntatie
10.00uur boksen
10.30Jaarplanning/PTA
12.00uur (2.00)
13.00Sportoriëntatie
14.30uur Yoga 1

12B
POL
Sportoriëntatie
boksen
Jaarplanning/PTA
(2.01)
Sportoriëntatie
Yoga 2

12F
HOF
Sportoriëntatie
Yoga 1
Jaarplanning/PTA
(2.02)
Sportoriëntatie
boksen

12G
HIT
Sportoriëntatie
Yoga 2
Jaarplanning/PTA
(1.15)
Sportoriëntatie
boksen

Contactpersoon klas 12 (Kommerien Broderick): 06-18898374
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Routebeschrijving
Yoga 1: Spiegelwaal (waalstrandje), Veur, Nijmegen

Yoga 2: Kleine (0.40) zaal, Karel de Grote college.
PTA en jaarplanning; op school in lokaal zie schema.

Zie volgende pagina.
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Jan Massinkhal, Nieuwe Dukenburgseweg 5, 6534 AD Nijmegen.
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