Introductie V2:
8.30 – 9.30 uur: kennismaking met mentor op school.
9.30-10.15 uur: fietsen/vervoer naar Snowworld.
10.15 uur: aankomst en aanmelden Snowworld.
In Snowworld gaan jullie klimmen en in de Alpine Coaster.
13.30 uur: einde programma.
Denk aan: schrijfmateriaal, makkelijke kleding, lunchpakket
Groetjes,
Mevrouw Frohn
Mevrouw Houben

Introductie V3

Beste leerlingen van v3b en v3c,

Op woensdag 6 september gaat voor jullie het nieuwe schooljaar weer van start!
We verwachten jullie om 9.20u bij “Attractiepark Kabelbaan Valkenburg” (Neerhem 44). Wat
we gaan doen, vertellen we jullie nog niet, maar je moet er in ieder geval voor zorgen dat je
gemakkelijke schoenen draagt. Verder is het belangrijk dat je de weersvoorspellingen in de
gaten houdt, want ons programma vindt buiten plaats.
Rond 12.20u zit het eerste gedeelte van het programma erop en gaan we met zijn allen
richting het Geulpark. Daar eten we onze zelf meegebrachte lunch op. Vervolgens krijg je van
ons nog wat informatie die je nodig hebt om het schooljaar weer goed te beginnen. Rond
14.00u is het programma ten einde en mag je weer naar huis.
Wat moet je zeker meenemen?
•
•
•

Lunch
Pen
Papier

Wij hebben er weer zin in! Tot dinsdag 6 september.
Groetjes,
Meneer van der Linden
Mevrouw Keulers

Introductie V4:
9.00 uur- 10.30 uur: kennismaking met mentor op school.
11.00 uur- 15.00 uur: Groepsspel City Escape Heerlen. Adres: Spoorplein 40 Heerlen
Doorgrond Heerlen is een uniek samenwerkingsspel om de stad Heerlen te ontdekken. Doorloop
de stad in 5 verschillende tijdlijnen: Romeinse tijd, de tijd van de Ridders & Rovers, de mijntijd,
transitietijd en tot slot de tijd van nu; Nieuw Elan!

Denk aan: schrijfmateriaal, schoenen waar je gemakkelijk op loopt, telefoon.

Introductie V5:
9.15 uur: verzamelen bij kantine van Weltania
9.15 uur – 12.30 uur: Bush Craft activiteiten
Bushcraft is een verzamelnaam voor vaardigheden die nodig zijn om in de
natuur te verblijven. Bushcraft is wat anders dan survival; iemand die wil
overleven, wil feitelijk zo snel mogelijk weer in de bewoonde wereld zijn. Een
bushcrafter gaat verder. Hij wil juist in die natuur zijn en het verblijf er zo
aangenaam mogelijk maken. Jullie leren basisvaardigheden om in groepjes te
overleven in de natuur. Zo ldeer je bijvoorbeeld om vuur te maken.
Denk aan: sportieve kleding aangepast op het weer

Introductieprogramma voor leerjaar 6 vwo
Schooljaar 2022-23

Programma dinsdag 6 september
We starten het schooljaar met speciale aandacht voor allerlei zaken die met het
eindexamenjaar te maken hebben. Aansluitend volgen we als voorbereiding op het
studentenleven een kookworkshop. De gerechten die we bereiden eten we
vervolgens ook op.
10.00 uur

Verzamelen bij ingang Herle, Heldevierlaan 5, Heerlen.

14.00 uur

Einde

Wat neem je vandaag mee?
➢
➢
➢
➢

Pen
Schort
Twee pannenlappen
Elastiekje of speld voor leerlingen met lang haar

Wil je uiterlijk zondag 4 september per mail aan mevrouw Vantilt doorgeven of er
speciale zaken zijn, zoals bijvoorbeeld allergieën, waar we bij het eten rekening mee
moeten houden?
Mailadres mevrouw Vantilt: bjf.vantilt@sintermeerten.nl

