
 

Betreft: Informatie eerste week nieuwe schooljaar  

Beste leerling en ouder/verzorgers van leerlingen in 2mavo, 2mavo/havo en 2havo, 

De zomervakantie is inmiddels begonnen en je hebt nog een lange vakantie voor de boeg. 
Met deze brief willen wij jou informeren over de eerste lesweek volgend schooljaar. Een iets 
ander begin dan normaal, want wij hebben een nieuw gebouw! Het nieuwe adres is: 
Vlaardingenlaan 25, precies naast metrostation Henk Sneevlietweg! En het gebouw is 
prachtig! 

Eerste week  

Er is een introductieprogramma. In het schema hieronder kun je zien hoe laat je waar 
verwacht wordt. Op de woensdag 28 augustus word je voor het eerst op school verwacht. Je 
maakt dan kennis met je nieuwe school- en leeromgeving, en met je nieuwe klasgenoten. Dit 
zal een niet al te lang programma zijn. De donderdag (29-08) en de vrijdag (30-08) staan in 
het teken van Lumion Leven en Lumion Leren. Wat verwachten wij van jou, en wat kan jij 
van ons verwachten? Hoe werkt het rooster, en hoe gebruik je dat? Welke ruimtes zijn er, en 
hoe gaan we die gebruiken? Dat soort zaken zullen zeker aan bod komen!  

Startgesprekken  

In de eerste lesweek zullen er ook meteen startgesprekken met je coach en ouders 
plaatsvinden. In deze gesprekken worden je ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd over het 
komend schooljaar. De coach zal je ouder(s)/verzorger(s) op dinsdag 27 augustus 
bellen/mailen om een afspraak te maken voor een (coach)gesprek. De (coach)gesprekken 
met ouder(s)/verzorger(s) zullen op donderdag 29 of vrijdag 30 augustus in de middag 
plaatsvinden.  

Rooster introductieweek 2018-2019  

 start waar eind  meenemen 

Woensdag 28-08 14.00u Grote hal 15.30u   

Donderdag 29-08 09.00u Eigen 
nestje 

12.00u Startgesprekken 
vanaf 13.00u 

iPad, schrift 
en pen 

Vrijdag 30-08 09.00u Eigen 
nestje 

12.00u Startgesprekken 
vanaf 13.00 

iPad, schrift 
en pen 

      

Mocht jij of je ouder(s)/verzorger(s) naar aanleiding van de inhoud van deze e-mail nog 
vragen hebben dan kunnen jullie contact opnemen met teamleider Jane Knott                                                 
e-mail: j.knott@lumion.amsterdam  of 020-6675353 (bellen kan vanaf maandag 19 
augustus).  

Wij wensen jou en je ouder(s)/verzorger(s) een hele fijne vakantie toe en zien je graag op 
woensdag 28 augustus! 

Namens Lumion, 
Thijs Kunst, Jane Knott en Duco Homoet (teamleiders Lumion) 


