
    
    

Da Vinci College  

Kagerstraat  
  

Kagerstraat 7  
2334 CP  Leiden  
  

Postbus 9032  
2300 PA  Leiden  
  

T 071 515 41 21  
E kager@ldvleiden.nl  

Leiden, 26 augustus 2020  

Aan:  leerlingen 3-mavo 

Onderwerp:  start schooljaar 2020-2021 

Beste leerlingen van 3-mavo,  

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 schooldag voor te bereiden. Deze dag is 

bedoeld om verder kennis te maken met je nieuwe klas, je mentor en om weer een beetje te wennen 

aan het schoolleven op het Da Vinci College.  

Op dinsdag 1 september word je om 11.30 op het sportveld (bij LVV Lugdunum) verwacht, waar de 

mentoren jullie welkom zullen heten. Je gaat dan verschillende sportieve kennismakingsspellen met 

je klas en mentor doen. Hierna ga je met je mentor naar een lokaal. Daar krijg je informatie over 

allerlei zaken die in de derde klas van belang zijn. Rond 15.00 uur is deze bijeenkomst afgelopen. 

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

dat je op tijd op school bent. Op woensdag 2, donderdag 3 en vrijdag 4 september zijn er lessen van 

het eerste tot vierde lesuur. Vanaf het vijfde uur zullen er mentorgesprekken plaatsvinden. 

Op dinsdag 8 september zijn er medewerkers van Van Dijk aanwezig om eventuele problemen 

rondom activatie van de licenties op de iPads te verhelpen. Je lesrooster kan je vanaf donderdag 27 

augustus in Magister vinden.  

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

corona.  

 

Graag tot ziens op dinsdag 1 september!   

 

Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren,  

Dhr. L. van Zanten 

Teamleider mavo   
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