
 Introductieprogramma Fioretti College, 4 HAVO dinsdag 23 augustus 2022 

 Lisse, juli 2022 

 Beste leerlingen, 

 Op dinsdag 23 augustus start jullie voorexamenjaar! We hopen dat het voor jullie een succesvol jaar 
 zal worden! In deze brief vind je informatie over het programma van de introductiedag. Lees een en 
 ander goed zodat je het jaar goed begint.  Vergeet  in ieder geval niet om ook een pen, een schrift 
 en je agenda mee te nemen + trek gemakkelijk zittende kleding aan. 

 4 HAVO 

 Klas  Lokaal  Praktisch en kennismaking  Toneel 
 4H1  P16  08.30 - 10.00  10.00 - 11:30 
 4H2  P22  08.30 - 10.00  10.00 - 11:30 
 4H3  P23  08.30 - 10.00  10.00 - 11:30 

 Klas  Lokaal  Praktisch en kennismaking  Lokaal  Toneel 
 4H4  219  10:15 - 11:45  P16  12:00 - 13:30 
 4H5  P01  10:15 - 11:45  P22  12:00 - 13:30 
 4H6  Aula paviljoen  10:15 - 11:45  P23  12:00 - 13:30 

 Woensdag 24 augustus starten de lessen volgens rooster. Vrijdag 26 augustus hebben de leerlingen 
 een verkort 40-minuten rooster i.v.m.onze personeelsmiddag. 

 Nog een paar zaken voor de agenda. De schoolfotograaf komt in de week van 5 september. De 
 indeling hiervoor volgt na de zomervakantie. In de week van 5 september zal er tevens een verkort 
 rooster zijn in verband met MOL(mentor-ouder-leerling)-gesprekken. Jullie ouders zullen hiervoor in de 
 eerste week van het nieuwe schooljaar een uitnodiging ontvangen met daarin de mogelijkheid om zich 
 in te schrijven voor deze gesprekken. Ten slotte zal er op 21 september een informatieavond 
 georganiseerd worden voor alle ouders van de bovenbouw havo. Nadere informatie daarover volgt 
 uiteraard ook snel in het nieuwe schooljaar. 

 Tot dinsdag 23 augustus en geniet van je vakantie! 

 Met vriendelijke groet, 

 Dhr. R. Vergunst 
 Teamleider 4H/5H 
 Email:  vgt@fioretti.nl 

 Dhr P. Nederpel, teamleider 4/5 HAVO a.i. 
 Teamleider 4H/5H 
 Email:  ned@fioretti.nl 
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