Betreft: Afsluiting jaar en start van het nieuwe schooljaar 2020-2021 klassen 2 t/m 6

Rotterdam, 26 juli 2020

Beste leerling, Geachte ouders(s)/verzorger(s),

We kijken terug op een bijzonder schooljaar. Vanwege de Coronacrisis heb je maanden thuis
onderwijs gevolgd. Dat was soms misschien best moeilijk, vooral doordat je zo je vrienden en
klasgenoten moest missen. We hebben er desondanks met elkaar het beste van gemaakt en ik ben er
trots op dat dat over het algemeen heel goed is gegaan. Maar ik ben vooral heel blij dat we het
nieuwe schooljaar weer redelijk normaal kunnen starten, waarin alle leerlingen weer elke dag naar
school kunnen komen! Natuurlijk blijven we voorzichtig en zullen we alle RIVM-richtlijnen blijven
volgen, maar we vinden het fijn om je weer elke dag op school te kunnen zien.
Het lijkt nu misschien nog ver weg, maar om het schooljaar zo goed mogelijk te laten beginnen,
informeer ik je middels deze brief toch al graag over de start van schooljaar 2020-2021.
In deze brief vind je informatie over:
-

Programma eerste schooldagen
Rooster en jaaragenda
Boeken bestellen

Programma eerste schooldagen:
Maandag 31 augustus
Nog geen lessen, studiedag docenten
Dinsdag 1 september

Ontvangst op school. Mentoren ontvangen de leerlingen als volgt:
Klas 2
Klas 3
Klas 4 t/m 6

9.30 uur
10.00 uur
10.30 uur

ontvangst in de aula
ontvangst in de aula
ontvangst in de aula

Leerlingen 4 havo en 5 vwo die nieuw zijn op school worden apart
ontvangen om 10.15 in lokaal A17.
Klas 5 havo en 6 vwo 12.00 uur introductie/voortzetting
Profielwerkstuk
Woensdag 2 september

Aanvang lessen volgens lesrooster

Rooster en jaaragenda
Je kunt je rooster voor het nieuwe jaar inzien vanaf zaterdag 29 augustus via de website van school.

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 net als voorgaande jaren zelf je boeken 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 je
teamleider via info@hetlyceumrotterdam.nl.
Klas 2 en 3:
Klas 4h, 4v en 5v:
Klas 5h en 6v:

de heer J. van der Schee
de heer J. Krastman
mevrouw H. van Buuren

Ik wens je een goede vakantie toe en zie je graag in goede gezondheid terug in het nieuwe
schooljaar!

Met vriendelijke groet,
Mw. Y. de Beer
Rector

