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Belangrijke info voor de start van het schooljaar
Het nieuwe schooljaar start op dinsdag 23 augustus 2022.
De leerlingen van klas 1 worden dinsdag 23 augustus om 9.00 uur op school verwacht. Samen met
de mentoren (mevr. Zijda en dhr. Tam) gaan de leerlingen samen met ouders naar de gymzaal. De
leerlingen en ouders krijgen het rooster en uitleg hoe alles op het Esloo College werkt. Ook wordt het
programma van de eerste week doorgesproken. Wij vinden het belangrijk dat u hierbij aanwezig bent.
Op die manier kunt u gelijk kennismaken met de mentor van uw kind en heeft u een indruk van de
klas.
Binnen 4 weken na de start vindt er een individueel kennismakingsgesprek tussen ouders, leerling en
mentor op school plaats.
Wendagen
De leerlingen van klas 1 hebben in de eerste week een aangepast programma, we noemen dit de
‘wendagen’. We snappen dat het spannend is om op een nieuwe school te beginnen en zo kunnen de
kinderen op een leuke manier kennis maken met school en hun klasgenoten. We organiseren deze
wendagen al heel wat jaren met veel succes. Het is een belangrijke start, waarbij de kinderen elkaar
snel beter leren kennen. Vaak worden de eerste vriendschappen al gesloten en kunnen ze met meer
vertrouwen gaan beginnen. We vinden het dan ook van groot belang dat alle leerlingen hieraan
deelnemen! Aan de wendagen zijn geen kosten verbonden.
Het programma begint op woensdag 24 augustus om 13:00 uur en eindigt om 22:30 uur. We
verwachten dat u uw zoon/ dochter om 22:30 uur ophaalt op school. Op donderdag 25 augustus
vervolgen we de wendagen van 10:45 tot 16:00 uur.
Agenda eerste week:
Maandag: organisatie dag (leerlingen zijn nog vrij)
Dinsdag: start school 09:00 – 10:00 uur
Woensdag: eerste wendag 13:00 – 22:30 uur
Donderdag: tweede wendag 10:45 – 16:00 uur
Vrijdag: lesvrij klas 1
Algemeen lesrooster
Coaching individueel op afspraak

08:00 uur

tot

08:25 uur

Les 1 (mentor les)

08:25 uur

tot

08:45 uur

Les 2

08:45 uur

tot

09:45 uur

Les 3

09:45 uur

tot

10.45 uur

Pauze

10.45 uur

tot

11:00 uur

Les 4

11:00 uur

tot

12:00 uur

Les 5

12:00 uur

tot

13:00 uur

Pauze

13:00 uur

tot

13:30 uur

Les 6

13:30 uur

tot

14:30 uur

CKS

14:30 uur

tot

15:30 uur

Vrijdag lesrooster

08:00 uur

tot

13:00 uur

Vrijdag CKS

13:00 uur

tot

14.00 uur
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Verkort rooster
Een aantal keer per jaar kan een verkort rooster ingezet worden bij bijvoorbeeld rapport vergaderingen.
Les 1 (mentor les)

08:25 uur

tot

08:45 uur

Les 2

08:45 uur

tot

09:45 uur

Les 3

09:45 uur

tot

10.45 uur

Pauze

10.45 uur

tot

11:00 uur

Les 4

11:00 uur

tot

12:00 uur

Les 5

12:00 uur

tot

13:00 uur

Het vak CKS (Cultuur, Kunst en Sport) neemt een belangrijke plaats in op onze school. De meeste lessen
worden gegeven door externe docenten en duren 60 minuten. De leerlingen hebben minstens 1 keer per
week CKS les. Deze worden na de laatste gewone les gegeven en zijn verplicht, maar worden niet het hele
schooljaar gegeven.
Vakanties en vrije dagen:
Studiemiddag
Prinsjesdag
Herfstvakantie
Studiemiddag
Kerstvakantie
Studiedag
Voorjaarsvakantie
Studiedag
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Studiedag
Tweede Pinksterdag
Studiedag
Zomervakantie

maandag 19 september vanaf 12:00 uur
dinsdag 20 september vanaf 11:00 uur
maandag 24 t/m vrijdag 28 oktober
maandag 7 november vanaf 12:00 uur
maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023
vrijdag 20 januari 2023
maandag 27 februari t/m 3 maart 2023
donderdag 6 april 2023
vrijdag 7 april t/m maandag 10 april 2023
maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023
donderdag 18 mei 2023
vrijdag 19 mei 2023
maandag 29 mei 2023
maandag 5 juni 2023
vanaf maandag 10 juli 2023

Schoolbenodigdheden (hier moet u zelf voor zorgen)
•
•
•
•

Etui, pennen, potlood, gum en puntenslijper
Sportschoenen voor binnen (geen zwarte zool)
Sportkleding: T-shirt en korte sportbroek
Stevige schooltas

Schoolboeken en ouderbijdrage
De school bestelt alle schoolboeken. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Omdat we dit jaar nog
subsidie hiervoor krijgen zullen wij ook geen ouderbijdrage vragen. Volgend jaar zullen wij dit wel weer
moeten doen.
Tot slot
Wij hopen u op dinsdag 23 augustus allemaal te mogen verwelkomen op onze school. Heeft u nog verdere
vragen dan kunt u ons altijd bellen op 070-7002500. Veel informatie is ook terug te vinden op onze website:
https://www.esloocollege.nl/
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