Overzicht introductie dinsdag 3 september 2019 - Per jaarlaag
Klas

Tijden / Lokalen / Activiteiten

Benodigdheden

1

Opening
Theater
9.00 uur

Dinsdag t/m donderdag 9.00 - 14.00: Lokalen A-vleugel
Dinsdag 12.00 - 14.00 uur: sportactiviteiten (sportveld CCNV)
Woe + Do 14.00 - 21.00 uur: Wereldshow

Zie envelop kennismakingsmiddag (27 juli jl.)

2H/V

9.45 uur

Aansluitend in M22 t/m M30
Kennismakingsprogramma in het lokaal en crazy 88 in de stad

Stevige schoenen/ lunch/ etui/ regenkleding (afhankelijk van
het weer)

9.30 uur: in B1-B3 (in twee sessies):
Kennismakingsprogramma in het lokaal en aansluitend Pitch & Putt (einde +/- 14.00 uur)

Fiets/ stevige schoenen/ pen/ regenkleding (afhankelijk van het
weer)

3V

3H

11.30 uur

Aansluitend: kennismakingsprogramma in het lokaal (B17-B20) en Highland Games op het
sportveld. Programma duurt tot ongeveer 15.00 uur.

Sportkleding en sportschoenen (buiten)/ lunch/ pen

H4

(start 9.30)
10.30 uur

9.30: opening mentor in lokaal (B1-B9)
10.30: jaaropening theater
10.45 - 12.30: activiteiten in lokalen B1-B9
12.30: picknick (wordt verzorgd)
LET OP: maandag ontvang je een mail met mentorindeling, startplaats en tijden.

Lunch wordt verzorgd

H5

12.30 uur

Aansluitend: smoothies op binnenplein
13.15 uur: kort mentormoment (lokalen worden gemaild)
Aansluitend en PWS in OLC BB en Binas-lokalen (zie rooster website)

BYOD/ pen/ papier/ goed humeur/ thuis geluncht hebben

V4

8.30 uur

Aansluitend mentormoment in M22 t/m M30
10.00 - 12.00 uur: puzzelspeurtocht door de stad
12.00 uur: gezamenlijke lunch in de stad

Pen/ goed humeur
Lunch wordt verzorgd

12.00 uur: opening mentor lokaal M32 t/m M35 (incl. creatieve opdracht)
13.00 - 14.30 uur: Picknick op het grasveld met de grote boom voor het schoolgebouw. Bij
slecht weer: picknick in de benedenfoyer

Fiets/ iets lekkers meenemen om uit te delen (hartig en/of
zoet). Voor drinken wordt gezorgd

Aansluitend: smoothies op binnenplein
13.15 uur: kort mentormoment (lokalen worden gemaild)
Aansluitend en PWS in OLC BB en Binas-lokalen (zie rooster website)

BYOD/ pen/ papier/ goed humeur/ thuis geluncht hebben

V5

V6

12.30 uur

LET OP: TASSEN mogen niet mee in het THEATER. Dus tassen in je kluis achterlaten. LET OP: de lokalen in de B-vleugel hebben een nieuwe nummering.

