INFO VOOR NIEUWE LEERLINGEN
GOES - NOORDHOEKLAAN

Hallo jongens
en meisjes,
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Naar een nieuwe school gaan is een
nieuwe kans. Er verandert veel voor je.
Vandaag heb je kennis gemaakt met je
klasgenoten en je mentor, dat was het
belangrijkste doel. Dat je nog vragen
hebt is begrijpelijk. Als je na de vakantie
naar de Noordhoeklaan komt zal alles
duidelijker worden. Aan een nieuwe
omgeving moet je wennen. Daar helpen
we je bij.

Je mentor
Je mentor is een gewone leraar, maar hij
regelt ook alles voor jouw klas. Je kunt hem
vergelijken met een meester of juf op de
basisschool. Op het Calvijn College geeft
een leraar soms één, maar vaak ook meerdere
vakken. Het is voor jou fijn om een leraar
te hebben die bij jouw klas hoort. Dat is de
mentor. Hij praat met je over school, of je het
naar je zin hebt en hoe het met je leren gaat.
Hij helpt je zoveel mogelijk om op de nieuwe
school te wennen. Als je iets wilt weten, kun
je dat het beste aan je mentor vragen.
Begin van het schooljaar
Vrijdag 2 september 2022 D.V. om 19.30
uur start je het nieuwe schooljaar met een
opening in de kerk. De uitnodiging voor de
jaaropening krijg je in de vakantie per e-mail
toegestuurd.
Eerste schooldag
Dinsdag 6 september 2022 D.V. om 09.30
uur begint je eerste schooldag. Je mentor
staat je dan op te wachten in de aula. Kom je
met de bus naar school, dan loop je eerst van
de bushalte bij Tiendenschuur naar de locatie
Klein Frankrijk. Bij de hoofdingang word je
opgewacht.

Er staan speciale leenfietsen voor je klaar.
Zorg dat je om 08.45 uur op locatie Klein
Frankrijk bent. Als de groep compleet is, zal
een docent met jullie meefietsen naar de
Noordhoeklaan. De eerste uren van deze dag
zijn bedoeld om je wegwijs te maken binnen
het Calvijn College, aan te geven wat de regels zijn enzovoort. Deze dag duurt tot 14.05
uur. Deze dinsdag neem je het volgende mee:
• een Bijbel (Statenvertaling met
psalmen in de berijming van 1773);
• eten voor tussen de middag;
• een tas;
• een pen;
• 23-ringsmap met tabbladen, lijntjes- en
ruitjespapier
• gymkleding;
• het lesrooster dat je tijdens de jaaropening in de kerk hebt gekregen.
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Start van heel de school
Woensdag 7 september 2022 D.V. om 08.45
uur zijn alle lessen volgens het lesrooster,
behalve het eerste lesuur. Je begint dan
opnieuw samen met je mentor. Kijk op het
roosterbord in welk lokaal je moet beginnen.
Neem je tas, Bijbel, pennen, Tijdplanner,
lesrooster, brood en dergelijke weer mee.
Lestijden
De lestijden zijn als volgt:
1e uur
08.45 - 09.30 uur
2e uur
09.30 - 10.15 uur
pauze
10.15 - 10.30 uur
3e uur
10.30 - 11.15 uur
4e uur
11.15 - 12.00 uur
eetpauze
12.00 - 12.15 uur
pauze
12.15 - 12.35 uur
5e uur
12.35 - 13.20 uur
6e uur
13.20 - 14.05 uur
pauze
14.05 - 14.20 uur
7e uur
14.20 - 15.05 uur
8e uur
15.05 - 15.50 uur
Je moet zorgen dat je zeker 5 minuten voordat de les begint op school bent. De lessen
duren 45 minuten. Je krijgt les in ongeveer
12 vakken. De meeste vakken heb je wel 2, 3

of 4 keer per week. Je eet samen met je klas
en de docent in het lokaal waar je het vierde
uur les hebt. Je moet zelf brood meenemen.
Drinken kun je op school kopen. Op woensdag eindigt de schooldag om 14.05 uur.
Meerdaagse excursie
Tussen de mei- en zomervakantie in 2023
D.V. ga je met je klas op meerdaagse
excursie.
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Wat wordt door school verstrekt?
Je Tijdplanner krijg je van school. Andere
agenda’s zijn niet toegestaan. In stream 3
gebruiken de leerlingen een 23-ringsmap
met tabbladen en lijn- en ruitpapier. Deze
moet je zelf aanschaffen. De boeken krijg je
van school in bruikleen. Je moet deze boeken wel zelf kaften en er goed voor zorgen.
Je moet je boeken ophalen op vrijdag
2 september 2022 D.V. tussen 08.00 en
18.00 uur op locatie Goes Klein Frankrijk.
Gymkleding moet aan bepaalde eisen voldoen en kun je daarom het beste via school
aanschaffen tijdens de eerste gymles. Een
broekje en een shirt kosten € 15,- per stuk.
Totaal komt dit op € 30,-. De school stuurt
hiervoor een rekening naar je ouder(s)/verzorger(s).

Je kunt al met de voorbereidingen aan de slag

Wat moet je zelf kopen voordat het
schooljaar begint?
• gymschoenen (let op: stevige sportschoenen die alleen binnen gedragen
worden);
• geodriehoek;
• passer;
• kaftpapier;
• ringbandmap 23-rings met tabbladen
en papier;
• doos kleurpotloden;
• gewone potloden: 2H en HB;
• ruitjesschrift 10 mm (voor wiskunde);
• rekenmachine Casio Classwiz FX-82EX
(ISBN 4971850092254). Deze rekenmachine kost tussen de € 15,- en € 20,-.
Let op: woordenboeken kun je het beste
aanschaffen op advies van de docenten.

Je ziet wel dat het heel wat is om te
onthouden hoe het er hier op de nieuwe
school aan toe gaat. Als je er zin in hebt,
kun je al met de voorbereidingen aan de
slag. We wensen je nog een paar ﬁjne
weken toe op je ‘oude school’ en we
hopen je na de vakantie weer te zien.
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Calvijn College Goes
Locatie Noordhoeklaan
Bezoekadres
Noordhoeklaan 88
4464 BB Goes
Postadres
Postbus 362
4460 AT Goes
Telefoon / e-mail
Telefoon (0113) 21 10 20
info@calvijncollege.nl

www.calvijncollege.nl

