
  
Introductiedagen   klas   2   Havo/   Vwo   Fioretti   College   dinsdag   31   augustus   en     
woensdag   1   september   2021   

  
Lisse,   juli   2021   

Beste   ouder(s)/verzorger(s),   

Op   dinsdag   31   augustus   start   het   nieuwe   schooljaar   voor   uw   zoon/dochter   met   een   
introductieprogramma.   Dit   jaar   duurt   het   introductieprogramma   twee   halve   dagen.   Op   dinsdagochtend   
worden   de   leerlingen   door   de   mentor   op   school   ontvangen   en   doen   daar   diverse   
introductieactiviteiten.   Op   woensdag   speelt   het   introductieprogramma   zich   van    10.30   uur    -   12.30   uur   
af   op   Langevelderslag.   Onder   begeleiding   van   een   groep   docenten   kunnen   de   leerlingen   om     
09.45   uur    vanaf   het   schoolplein   naar   het   strand   vertrekken.   De   leerlingen   die   dat   willen   èn   mogen   van   
hun   ouders,   fietsen   zelf   naar   het   strand.   Op   het   strand   doen   we   een   aantal   kennismakingsspelletjes.   
Sportieve   kleding   is   hierbij   aan   te   raden   (sportbroek/trainingsbroek,   sportshirt/trainingsjack).   Bij   zeer   
slecht   weer   sturen   wij   u   op   maandag   30   augustus   een   mail-bericht   over   het   alternatieve   programma.   
De   leerlingen   kunnen,   indien   zij   dit   willen,   ook   onder   begeleiding   terug   fietsen   naar   het   Fioretti   
College.   Indien   uw   kind   niet   zelfstandig   terug   mag   fietsen   vragen   wij   U   dit   per   mail   kenbaar   aan   ons   te   
maken.   

Het   schema   voor   dinsdag   31   augustus   ziet   er   als   volgt   uit:   

  

Chromebook   en   flesje   water   meenemen   op   dinsdag.   

Flesje   water   meenemen   en   sportieve   kleding   aandoen   op   woensdag.   

Op   donderdag   2   en   vrijdag   3   september   september   vinden   de   lessen    in   de   ochtend    volgens   het   
rooster   plaats.   Vanaf   6   september   start   het   volledige   lesrooster.   Voor   nu   een   goede   vakantie   
toegewenst   en   we   hopen   uw   zoon/dochter   op   dinsdag   31   augustus   uitgerust   en   enthousiast   te   mogen   
begroeten.   

Met   vriendelijke   groet,   
Mw.   D.   Duivenvoorden   ( teamleider   2havo )     
tel:   0252-433479   
email:   dud @fioretti.nl   

Dhr.   N.   Noort   (teamleider   2vwo)   
tel:   0252-433492   
email:    noo@fioretti.nl     
  

  

Fioretti   College   Lisse,   Sportlaan   3,   2161   VA   Lisse    0252-433466                                                     infofiolisse@fioretti.nl 
  

Klas       Aanvang   Locatie   Einde     
2H1   08.45   Lokaal   219   12.30     
2H2   08.45   Lokaal   222   12.30   
2H3   08.45   Lokaal   223   12.30   
2V1   08.45   Lokaal   119   12.30   
2V2   08.45   Lokaal   121   12.30   
2V3   08.45   Lokaal   122   12.30   
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