
 
 

Walenburgerweg 130 3033 AK Rotterdam . T 010 – 892 83 80 
I  www.wolfert.nl/college  .   E  college@wolfert.nl 

De Wolfert van Borselen scholengroep bestaat uit WolfertDalton, WolfertCollege, WolfertLyceum, 
WolfertLansing, WolfertTweetalig en de Rotterdam International  Secondary School 

Aan de leerlingen van het eerste leerjaar en ter kennis aan hun ouder(s)/verzorger(s) 
 
 

Betreft: informatie start schooljaar 2019/2020  
 
Rotterdam, juli 2019  
 
 
Beste leerling, ouder/verzorger,  
 
Het is op dit moment (juli 2019) zomervakantie. Maar ongetwijfeld kijk je al uit naar het begin van het 
nieuwe schooljaar. Een spannend jaar waarin hard gewerkt zal worden en waarin natuurlijk ook ruimte 
is om plezier te maken. Ongetwijfeld zal je wel eens tegen een probleempje oplopen omdat vele dingen 
anders zullen zijn dan je gewend was op je basisschool. De mentor en alle docenten proberen je hierbij 
zo goed mogelijk te helpen en te begeleiden. Gelukkig is in de meeste gevallen al kennis gemaakt met 
de mentor en weet je ook al een beetje bij wie je in de klas zit. Voor een goede start van het nieuwe 
schooljaar willen wij je alvast van het één en ander op de hoogte brengen: 
 

Maandag 2 september: ophalen boekenpakket (plaats: fietsenstalling) 
Op maandag 2 september begint het nieuwe schooljaar. Je wordt volgens onderstaand schema op 
school verwacht om je boekenpakket op te halen. De boeken zijn automatisch door de school besteld. 
Het boekenpakket is verpakt in een grote doos. Deze is wel zwaar hoor! Je zou natuurlijk een stevige 
schooltas mee naar school kunnen nemen en daarin alle boeken mee naar huis dragen. Als je het 
boekenpakket hebt gekregen, mag je naar huis. 
 
Schema: 

 

B1A: 09.00 uur  B1C: 09.30 uur  B1E: 10.15 uur B1G: 10.45 uur  
B1B: 09.15 uur B1D: 09.45 uur B1F: 10.30 uur 
 
Dinsdag 3 september: vrije dag 
Op dinsdag 3 september word je niet op school verwacht. Deze vrije dag kan je goed gebruiken om 
thuis alle school- en werkboeken netjes te kaften.  
 
Woensdag 4 september: introductieprogramma. 
Op woensdag 4 september word je op school verwacht in de aula. Je mentor haalt je daar op om aan 
het introductieprogramma te beginnen. Naast uitleg over het lesrooster zullen sport & spel ook 
onderdelen vormen van de introductiedag. We verwachten dat je de volgende zaken bij je hebt tijdens 
het introductieprogramma:  

• agenda; 
• kennismakingsboekje; 
• etui met schrijfmateriaal; 
• lunchpakket. 

 
Tip: trek gemakkelijke, “los zittende” kleding aan in verband met de onderdelen sport & spel. 
 
Schema:    start    einde 

 

B1A / B1B / B1C / B1D   08.30 uur (aula)  13.15 uur 
B1E / B1F / B1G   11.30 uur (aula)  16.20 uur 
 

 

 
                            zie ommezijde 
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Donderdag 5 september: start lessen volgens rooster 
Er wordt op donderdag 5 september vanaf 08.20 uur lesgegeven volgens het officiële lesrooster. Je 
wordt dan om 08.10 uur op school verwacht. 

 
Gebruik boeken en schoolspullen 
Tijdens de kennismakingsmiddag van 3 juli heb je een kennismakingsboekje gekregen. Hierin staat 
onder andere wat je zelf nog moet kopen vóór het schooljaar begint. Wij vragen je ervoor te zorgen dat 
alle benodigde spullen aan het begin van het schooljaar gekocht en dus in je bezit zijn. Wolfert College 
verwacht dat je zorgvuldig met de school- en werkboeken omgaat en dat ze dus netjes gekaft zijn. 
 
Woensdagavond 11 september: kennismakingsavond voor de ouders/verzorgers 
Al op woensdagavond 11 september 2019, in de tweede schoolweek, zal er een kennismakings- en 
voorlichtingsavond voor de ouders/verzorgers zijn. Op deze avond wordt uitgebreid informatie gegeven 
over een aantal onderwerpen die zowel voor ouders als de leerling van groot belang zijn. Daarom wordt 
van de ouders verwacht dat zij op deze avond aanwezig zijn. Ouders/verzorgers kunnen deze datum 
alvast in hun agenda noteren. De uitnodiging voor de kennismakings- en voorlichtingsavond voor de 
ouders/verzorgers wordt op maandag 2 september meegegeven met het boekenpakket. 

 
De vakantiedata voor het schooljaar 2019-2020 
De vakantiedata voor het schooljaar 2019-2020 zijn (onder voorbehoud van evt. wijzigingen): 
 

• Herfstvakantie: maandag 21 oktober 2019 t/m vrijdag 25 oktober 2019  
• Kerstvakantie: maandag 23 december 2019 t/m vrijdag 3 januari 2020 
• Voorjaarsvakantie: maandag 24 februari 2020 t/m vrijdag 28 februari 2020  
• Pasen: maandag 13 april 2020 
• Meivakantie: maandag 27 april 2020 t/m dinsdag 5 mei 2020 (incl. Koningsdag) 
• Hemelvaart: donderdag 21 mei 2020 t/m vrijdag 22 mei 2020 
• Pinksteren: maandag 1 juni 2020 t/m woensdag 3 juni 2020 
• Zomervakantie: maandag 20 juli 2020 t/m vrijdag 28 augustus 2020 
 
Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan zijn die altijd welkom. Rest ons nog je alvast heel 
veel succes te wensen bij de start van het nieuwe schooljaar. Wij hopen dat je er net zo veel zin in hebt 
als alle medewerkers van Wolfert College. 
 
Tot ziens op maandag 2 september! 
 
 
 
Met hartelijke groet,  
 
namens het team van het Wolfert College, 
 
hr. A. van der Leeuw      mw. M.S. van Sorgen 
teamleider mavo/havo-1 en mavohavo-2   teamleider havo/vwo-1,2,3  
e-mail: alw@wolfert.nl      e-mail: mso@wolfert.nl 
 
 
 
Tip: neem eens een kijkje op onze website: ga naar www.wolfert.nl en klik dan op het plaatje van 
Wolfert College of ga direct naar www.wolfert.nl/college. 
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