Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van het Avila College

Hengelo, 26 augustus 2019
Onderwerp: kleine aanpassing in rooster vanwege de warmte
Kenmerk : AB1920007.damp

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Vandaag zijn we begonnen met het nieuwe schooljaar. Elk leerjaar is op een ander moment op de dag
op school gekomen, heeft gezamenlijk het schooljaar geopend en de betreffende leerlingen hebben
toen van hun mentoren de nodige informatie gekregen. Bij de informatie is ook een brief met het
programma voor de eerste schoolweek meegegeven.
Aangezien we een beetje ingehaald worden door de realiteit – lees: het heel warme weer – hebben we
gemeend een kleine aanpassing in het programma van de eerste week te moeten doorvoeren (zie
onderaan deze brief).
Het mentoruur van morgenmiddag (dinsdagmiddag) komt te vervallen, zodat de leerlingen allemaal
om 13.55 uur vrij zijn. Het mentoruur van woensdagmiddag wordt verplaatst naar woensdagmorgen.
Ook dit levert op dat de leerlingen eerder vrij zijn. Uiteraard is het met dit uitzonderlijk warme weer
geen probleem om water mee te nemen naar de les.
Donderdag zijn alle leerlingen voor activiteiten (gedeeltelijk) buiten de school. De weersverwachting
voor vrijdag is dusdanig, dat een aangepast rooster niet meer noodzakelijk lijkt.
We vertrouwen erop u/jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
P. ten Dam
Schoolleiding Avila College

Dinsdag 27 augustus
Klas 1 t/m 4:
1e uur
2e t/m 7e uur
8e uur

: mentoruur
: les volgens rooster
: mentoruur (vervalt)

Woensdag 28 augustus 2019
Klas 1 t/m 4:
1e uur
2e t/m 7e uur
8e uur

: ingevoegd mentoruur
: les volgens rooster
: mentoruur (vervalt)

Donderdag 29 augustus 2019
Klas 1 t/m 4:

Introductieactiviteiten:
Klas 1: Escape Room / Zwembad
Klas 2: Escape Room / Zwembad
Klas 3: Rutbeek
Klas 4: Avatarz

Vrijdag 30 augustus 2019
Klas 1 t/m 4:
1e uur
2e t/m 7e uur
8e uur

: lesvrij
: les volgens rooster
: mentoruur

Maandag 2 september 2019
Klas 1 t/m 4:

start lessen volgens (flex)rooster

Lesuren en pauzes bij flexrooster
1e

8.30 – 9.10

2e + 3e 9.15 – 10.35

flexuur
Les 1 - 80 min. (reguliere les)

pauze 10.35 – 10.55 20 min.
4e + 5e 10.55 – 12.15 Les 2 – 80 min. (reguliere les)
pauze 12.15 – 12.35 20 min.
6e + 7e 12.35 – 13.55 Les 3 – 80 min. (reguliere les)
Pauze 13.55 – 14.10 15 min.
8e

14.10 – 14.50 40 min. (HWK klas 1 + 2)

9e

14.50 – 15.30 40 min.

