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Aan alle ouder(s)/verzorger(s) 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:   25 juli 2018 
Kenmerk: 18190001/DVE 
Betreft:  start nieuw schooljaar vanaf klas 2 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
De zomervakantie is nog maar net begonnen en toch kijken wij alvast vooruit naar de start van 
het nieuwe schooljaar.   
   
In verband met de groei van de school worden er in deze zomervakantie op het achterplein nog 
vier extra lokalen aan Schoter Buiten toegevoegd. Ook deze lokalen zijn van tijdelijke aard, 
omdat na volgend schooljaar gestart wordt met de bouw van nieuwe gymzalen en lokalen op de 
plek waar nu de gymzalen zijn. 
   
Doordat de extra lokalen van Schoter Buiten ruimte innemen op het fietsenplein, zullen de nieuwe 
brugklasleerlingen hun fiets op het stuk plein aan de voorkant van de school parkeren. Voor de 
leerlingen die naar klas 2 gaan, betekent dit dat ze hun fiets nu op het achterplein gaan zetten. 
Voor leerlingen uit de hogere klassen verandert er niets aan het parkeren van hun fiets.  
   
Op maandag 3 september begint officieel het nieuwe schooljaar. Deze dag zal lesvrij zijn voor al 
onze leerlingen. Op dinsdag 4 september starten wij met de introductieactiviteiten. Het 
programma voor deze activiteiten vindt u hieronder als bijlage. Mocht het onverhoopt slecht weer 
zijn, dan zullen wij uiterlijk maandag 3 september om 16.00 uur het slechtweer-programma 
vermelden op onze website: www.schoter.nl. Het is dus van belang de website goed in de gaten 
te houden.  
   
Uiteraard willen wij u en uw gezin een hele fijne vakantie toewensen en hopen wij iedereen in 
goede gezondheid terug te zien op 4 september!  
   
   
Met vriendelijke groet,  
Mede namens al het personeel van Het Schoter,  
   
Marlies Doeve  
Brenda Stam  
Joost van het Kaar  
Mardike de Goede  
Arjan van Waveren  
 

http://www.schoter.nl/
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Aanvang schooljaar  2018-2019        
 

dinsdag 4 september 
 
08:00 3V: ontvangst in lokaal, om 8:15 uur op de fiets naar Silverstone.       
 Weerenweg 21-23, 1161 AE Zwanenburg 
 3TVa  lok 301 
 3Vb  lok 302 
 3Vc  lok 303 
 Verwachte eindtijd bij Silverstone is om 12:00 uur. 

meenemen: lunchpakket, sportkleding, fiets, evt regenkleding 
De leerlingen fietsen op eigen gelegenheid heen en terug. Indien gewenst kunnen leerlingen 
met de docenten meefietsen. 

   
08:15   4H: ontvangst in een lokaal. Daarna in de bus voor de Poldersport in de Kwakel.  
   13.30 uur einde programma, 13.45 uur vertrekt de bus terug naar school 
 KOB                lok 203 
 SEE  lok 205 
 EST  lok 207 
 PLM  lok 209 
 SCW  lok 211 
 VRT  lok 213 

Meenemen: kleding die vies mag worden en een setje reserve kleding, lunchpakket 
 
08:15 4V: ontvangst in een lokaal. Daarna in de bus voor de Poldersport in de Kwakel 
   13.30 uur einde programma, 13.45 uur vertrekt de bus terug naar school 
 RMP  lok 305 
 KPR/MED lok 307 
 RDN/HUI lok 309 

 meenemen: kleding die vies mag worden en een setje reserve kleding, lunchpakket 
 

09:00  3M: ontvangst in de aula. Daarna op de fiets naar Spaarnwoude       
  klas 3Ma    lok  110   
              klas 3Mb  lok  111 
            klas 3Mc  lok  113 
             meenemen: papier, pen, sportkleding, zwemspullen, lunchpakket en fiets 
 
09:30     klas 2: ontvangst in de aula.  

   Tot 10:30 uur in een lokaal. Daarna op eigen gelegenheid naar het strand. Mochten de     
   leerlingen met de docenten mee willen fietsen dan moeten zij verzamelen om 10:30 uur (met  
   fiets) bij de hoofdingang van Het Schoter. 
   Om 11:30 uur verzamelen bij de mentor op het strand Surfschool Surfana in Zandvoort  
   Adres: Boulevard Barnaart 27, 2041 JA Zandvoort        
  2TVa  lok 209  2THa  lok 301  2Ma  lok 203 
  2Vb      lok 211  2Hb  lok 302  2Mb  lok 205 
  2Vc  lok 213  2Hc  lok 303  2Mc  lok 207 
    2Hd  lok 305  
meenemen: fiets, sportkleding (Schoter T-shirt en zwarte korte broek), lunchpakket, drinken, 
handdoek en evt. zonnebrandcrème of regenkleding. 
Verwachte eindtijd op het strand 14:00 uur. De leerlingen mogen op eigen      gelegenheid 
naar huis. Als de leerlingen met de docenten mee naar school willen fietsen dan kan dat.                 
                 

10:00       4M: ontvangst in de aula en daarna bespreken schoolzaken en PTA en introductie PW
 4Ma  lok 110 
 4Mb  lok 111 
 4Mc  lok 113 
   meenemen: laptop, agenda, papier en pen.  
   Om 17:30 uur eten bij Jin Lai (Prins Bernhardlaan 2, Haarlem). 
 
12:00   5Va: ontvangst in een lokaal               
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 Om 13:00 uur gaan de leerlingen naar Klimmuur Haarlem (13:30 tot 15:00 uur) (boven 
winkelcentrum Spaarneboog). 

 5Va  lok 115 
 meenemen: pen, papier en agenda, evt. lunchpakket en sport kleding  
 
12:45 3Hc en 3Hb: ontvangst in lokaal, om 13:00 uur op de fiets naar Silverstone. 
  Weerenweg 21-23, 1161 AE Zwanenburg 
 3Hc  lok 112 
 3Hb  lok 114 
 Verwachte eindtijd bij Silverstone is om 16:00 uur. 

meenemen: lunchpakket, sportkleding, fiets, evt regenkleding 
De leerlingen fietsen op eigen gelegenheid heen en terug. Indien gewenst kunnen leerlingen 
met de docenten meefietsen. 

 
13:30    5Vb: ontvangst in een lokaal               

 Om 14:30 uur gaan de leerlingen naar Klimmuur Haarlem (15:00 tot 16:30 uur) (boven 
winkelcentrum Spaarneboog). 

 5Vb  lok 117 
 meenemen: pen, papier en agenda, evt. lunchpakket en sport kleding  
 
14:30 3Ha en 3Hd: ontvangst in lokaal, om 14:45 uur op de fiets naar Silverstone. 
  Weerenweg 21-23, 1161 AE Zwanenburg 
 3Ha  lok 215 
 3Hd  lok 217 
 Verwachte eindtijd bij Silverstone is om 17:45 uur. 

meenemen: lunchpakket, sportkleding, fiets, evt regenkleding 
De leerlingen fietsen op eigen gelegenheid heen en terug. Indien gewenst kunnen leerlingen 
met de docenten meefietsen. 

 
16:00   5H Kennismaken en aansluitend eten bij Jin Lai (Prins Bernhardlaan 2, Haarlem). 
 LEW  lok 110 
 PIJ  lok 111 
 VSR  lok 112 
 SWN  lok 114 
 STL  lok 115 

 meenemen: pen, papier en agenda  
 
16:00   6V Kennismaken en aansluitend eten bij Jin Lai  (Prins Bernhardlaan 2, Haarlem).  
 6V  lok 113 
 meenemen: pen, papier en agenda  
            

   
woensdag 5 september 

 
Aanvang lessen voor alle klassen 
 


