Betreft: Start van het nieuwe schooljaar 2020-2021 brugklasleerlingen
Rotterdam, 26 juli 2020
Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Na de zomervakantie heten wij jou van harte welkom op Het Lyceum Rotterdam!
Om het schooljaar goed te laten beginnen, informeren wij je middels deze brief graag over de start
van het schooljaar 2020-2021, de te bestellen boeken en het rooster.
Drie introductiedagen
We starten het nieuwe jaar met een introductieprogramma dat grotendeels op school zal
plaatsvinden. Op dinsdag 1 september word je om 09.00 uur in de aula verwacht. Je wordt hier door
je mentor ontvangen en volgt samen met de andere nieuwe leerlingen het introductieprogramma.
Dat programma ziet er als volgt uit :
Dinsdag
Woensdag

1 september
2 september

9.00-12.00
9.00-14.00

Donderdag
Vrijdag

3 september
4 september

9.00-14.00
9.00 uur

Introductiedag op school
Introductiedag op school (je krijgt een lunch van
school)
Introductiedag op school (zelf lunch meenemen)
Aanvang lessen volgens je lesrooster

Rooster en jaaragenda
Je kunt je rooster voor het nieuwe jaar inzien vanaf zaterdag 29 augustus via de website
hetlyceumrotterdam.nl.
De jaaragenda met daarin alle vakanties, extra vrije dagen, excursies en HLRdagen is nu al te vinden
op de website bij ‘’informatie>leerlingen>jaarrooster”.
Boeken bestellen
Je moet je boeken zelf bestellen bij Van Dijk Educatie, via de website www.vandijk.nl , vervolgens
kiezen voor “ Het Lyceum Rotterdam” en dan wijst het zich vanzelf.
Het is belangrijk de boeken uiterlijk 30 juli te bestellen i.v.m. op voorraad zijn en tijdig thuis laten
bezorgen.

Mocht je over bovenstaande of over andere zaken vragen hebben dan kun je deze stellen aan de
teamleider van de eerste klassen, de heer Van Nijen, via info@hetlyceumrotterdam.nl. Je ontvangt
dan zo spoedig mogelijk antwoord.
Ik wens je een goede vakantie toe en verheug me erop om je in het nieuwe schooljaar te begroeten!
Met vriendelijke groet,
Mw. Y. de Beer
Rector

