
Introductieprogramma Fioretti College, MAVO-3

Lisse, juli 2021

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Op dinsdag 31 augustus start het nieuwe schooljaar voor uw zoon/dochter. In het afgelopen schooljaar
hebben we vanwege Corona weinig activiteiten met de leerlingen kunnen ondernemen. Ook de leerlingen
hebben elkaar tijdens de sluiting van de school moeten missen. Om die reden zullen we in de startweek een
introductie van 2 dagdelen doen.

Dinsdag 31 augustus staat in het teken van sport en spel. Dit doen we door te gaan kanoën en het spelen
van boerengolf in Warmond. De leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar de eerste locatie en worden daar
om 08:45 uur verwacht. Het is verstandig om kleding mee te nemen die vies mag worden. Laarzen worden
bij boerengolf aangeraden. En uiteraard is een lunchpakketje handig. De leerlingen hebben het volgende
programma:

3M1 en de helft van 3M2* de heflt van 3M2* en 3M3

Tijd Activiteit Tijd Activiteit

08:45 verzamelen kano 08:45 verzamelen golf

09:00 start kano 09:00 start golf

10:00 einde kano 10:30 einde golf

10:30 verzamelen golf 11:00 verzamelen kano

10:45 start golf 11:15 start kano

12:15 einde golf 12:15 einde kano

12:30 naar huis 12:30 naar huis

*Uiterlijk maandag 30 augustus 2021 sturen we de verdeling van 3M2 aan de leerlingen.

adres kanoën adres boerengolf

Het Groene Landhuis (Zuivelboerderij Pennings)
Hellegatspolder 1
2361 NA Warmond

Familie Van der Geest
Wasbeeklaan 31
2361 HG Warmond

Woensdag 1 september staat in het teken van de verdere kennismaking en groepsvorming. Bovendien
zullen de leerlingen aan de slag gaan met Qompas. In Qompas werken de leerlingen aan
loopbaanbegeleiding. De leerlingen worden volgens onderstaand schema ontvangen:
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Tijd Klas Mentor Lokaal

08:30 - 13:00 3M1 Dhr. Mens (mes@fioretti.nl) 212

08:30 - 13:00 3M2 Dhr. Duivenvoorde (dus@fioretti.nl) 213

08:30 - 13:00 3M3 Dhr. Mollers (mok@fioretti.nl) 219

Donderdag 2 september starten de lessen volgens rooster.

Voor nu wensen wij u een goede vakantie toe. We hopen uw zoon en/of dochter op dinsdag 31 augustus
uitgerust en enthousiast te mogen begroeten!

Met vriendelijke groeten,

Dhr. C.P.  Barnhoorn
Teamleider 3 en 4 MAVO

e-mail: bnh@fioretti.nl
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