
 
Introductieprogramma   Fioretti   College,   3   VWO   dinsdag   1   september   2020  
 
Lisse,   juli   2020  

 
Beste   ouder(s)/verzorger(s),  
 
Op   dinsdag   1   september   start   het   nieuwe   schooljaar   voor   uw   zoon/dochter   in   de   vorm   van   een  
introductieprogramma.   Een   deel   van   het   programma   vindt   op   school   plaats   (o.a.   kennismaking   met   de  
klas   en   mentor,   bespreken   rooster)   en   er   is   een   onderdeel   met   sport   en   spel   dat   in   de   sporthal   of   op  
het   veld   zal   plaatsvinden.   

Het   schema   voor   dinsdag   1   september   ziet   er   als   volgt   uit:  

3   VWO  

Klas     Aanvang  Locatie  pauze/omkleden  Vervolg   Locatie  
3V1  11.00   -   12.00  Lokaal   222  12.00   -   12.30  12.30   -   13.30  Sporthal/het   veld  
3V2  11.00   -   12.00  Lokaal   223  12.00   -   12.30  12.30   -   13.30  Sporthal/het   veld  
3V3  11.00   -   12.00  Lokaal   224  12.00   -   12.30  12.30   -   13.30  Sporthal/het   veld  
Pen,   zaalschoenen   en   sportkleding   meenemen!  

Fioretti   Blended   -   activatiesessie  

Op   1   september   ontvangen   de   leerlingen   die   een   Chromebook   hebben   besteld   hun   exemplaar.   In   een  
zogenaamde   activatiesessie   zullen   zij   met   de   mentor   klassikaal   doornemen   hoe   dit   apparaat   werkt   en  
het   koppelen   aan   hun   schoolaccount.   Heb   je   geen   Chromebook?   Neem   dan   je   alternatieve   apparaat  
mee.  

Klas     Aanvang  Locatie  
3V1a*  14:00   -   15.00  Lokaal   101  
3V1b  14:00   -   15.00  Lokaal   107  
3V2a  14:00   -   15.00  Lokaal   201  
3V2b  14:00   -   15.00  Lokaal   207  
3V3a  14:00   -   15.00  Lokaal   211  
3V3b  14:00   -   15.00  Lokaal   210  
*   Je   hoort   tijdig   of   je   in   groep   a   of   b   zit.  
 
Op   woensdag   2   september   starten   de   lessen   volgens   het   rooster.   Op   1,   2   en   3   september   maakt   de  
schoolfotograaf   portret-   en   klassenfoto’s.   De   indeling   staat   uiterlijk   31   augustus   op   de   website.  

Voor   nu   wensen   wij   u   een   goede   vakantie   toe.   We   hopen   uw   zoon   en/of   dochter   op   dinsdag   1  
september   uitgerust   en   enthousiast   te   mogen   begroeten!   

Met   vriendelijke   groeten,   

Dhr.   N.   Noort  
Teamleider   onderbouw   atheneum/gymnasium  
Email   :    noo@fioretti.nl   
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