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Leiden, 26 augustus 2020 

Aan:     leerlingen mavo/havo-1  

Onderwerp:   start schooljaar 2020-2021 

Beste brugklasser,  

Nog een paar dagen en de schoolvakantie is ten einde. Ik hoop dat je deze laatste dagen nog volop kunt 

genieten! Wij zijn alvast druk bezig om de eerste twee schooldagen voor te bereiden. Deze introductiedagen 

zijn bedoeld om verder kennis te maken met je nieuwe school, de coaches, je klasgenoten, het schoolgebouw 

en het schoolleven op het Da Vinci College Kagerstraat.   

Op maandag 31 augustus word je om 13.00 uur verwacht op school. Je kunt je fiets onder het afdak van de 

gymzaal zetten. De eerste introductiedag start in de Technasium-werkplaats, waar de coaches jullie welkom 

zullen heten. Op deze dag wordt informatie gegeven over het lesrooster en lestijden. Tijdens de 

introductiedagen heb je nog geen iPad nodig. Neem wel een agenda en je etui mee. De eerste middag duurt 

tot 15.00 uur.  

Op dinsdag 1 september word je om 10.00 uur op school verwacht, je gaat dan direct naar het klaslokaal. De 

dag is gevuld met verdere kennismaking en er wordt informatie gegeven over het schooljaar. Om 14.30 uur 

sluiten we deze tweede introductiedag af. Neem zelf lunch mee!  

Op woensdag 2 september start de eerste lesdag. Het eerste lesuur begint om 08.20 uur. Zorg ervoor 

dat je op tijd in school bent. Tijdens de introductiedagen is het lesrooster door de coaches met jullie 

besproken, dus je weet dan in welk lokaal je het eerste uur les hebt en welke vakken je hebt. 

Let op! Leerlingen nemen de eerste lesweek nog geen iPad, maar boeken mee. De installatie van de 

boeken op de iPad gebeurt in de 2e schoolweek door Van Dijk. Hierover word je in de eerste 

schoolweek verder geïnformeerd.  

Voor het weekend ontvangen jij en je ouders nadere informatie over de maatregelen en afspraken i.v.m. 
corona.   

 

Graag tot ziens op maandag 31 augustus!   

Met vriendelijke groeten, mede namens de coaches, 

Dhr. L. van Zanten (teamleider mavo) 
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