Aan de 1e jaars leerlingen (locatie Vorden)

Vorden, 24 augustus 2021
Betreft: eerste schoolweek
Beste leerling,
Nog een paar dagen en dan zit de vakantie er weer op…. Hopelijk heb je genoten en heb je
(toch) wel weer zin om naar school te gaan 😊.
Wanneer wordt je verwacht?
Je wordt op woensdag 1 september om 9.30 uur op school verwacht.
Wat ga je doen tijdens de eerste schoolweek?
De eerste schoolweek staat in het teken van (opnieuw) kennismaken met je klasgenoten, je
coach en te weten komen hoe alles in zijn werk gaat op het Kompaan College.
Hoe ziet het programma eruit?
 Op woensdag en donderdag volg je samen met je klasgenoten een
introductieprogramma, waarin van alles zit. Denk aan: sport (neem op woensdag je
sportkleding mee!), uitleg over het leerlingencentrum en het werken aan de sfeer in de
klas. Dit doe je samen met je klasgenoten en je coach. Ook komt de conciërge vertellen
wat hij/zij allemaal doet op school. Natuurlijk maak je ook kennis met medewerkers die je
tijdens het schooljaar tegenkomt.
 Op vrijdagochtend volg je les volgens het basisrooster waardoor je al een beetje kunt
ervaren hoe een gewone lesdag is. De coach vertelt van te voren wat je kunt
verwachten. Deze eerste ‘lesochtend’ sluit je af met een gezamenlijke lunch. Hierna is het
introductieprogramma voorbij en zit de eerste schoolweek er alweer op!
Hoe laat ben je vrij?
Op woensdag en donderdag ben je om 14.15 uur vrij. Op vrijdag hangt dat af van het
rooster en de aansluitende lunch.
Coronamaatregelen
Op de middelbare scholen gelden nog steeds een aantal maatregelen in verband met het
coronavirus. Hieronder staan ze nog een keer op een rijtje.
 Desinfecteer je handen bij binnenkomst van de school.
 Draag een mondkapje als jij je beweegt door de school.
 Houd 1,5 meter afstand tot medewerkers.
 Neem twee keer per week een zelftest af (vrijwillig)
 Blijf thuis bij klachten en laat je testen (bij de GGD).
We kijken ernaar uit je weer te zien en hebben ontzettend veel zin in de eerste schoolweek.
Met vriendelijke groet,
Heleen Huisman
coördinator leerjaar 1

