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Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, 

 

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen ook buiten de lessen op school met elkaar 

leren. Daarom hebben we op 31 mei sportieve en culturele activiteiten georganiseerd, die 

deze dag de normale lessen vervangen. De leerlingen volgen de activiteiten op deze 

Fritsdag samen met leerlingen uit andere leerjaren en van andere afdelingen. Dat vinden 

we belangrijk: we maken samen onze school! 

 

Leerlingen hebben zich via Magister ingeschreven voor twee activiteiten, één in de 

ochtend en één in de middag. De meeste activiteiten zijn niet op school. Tussen de twee 

activiteiten is daarom een lange pauze, zodat de leerlingen van locatie kunnen wisselen. 

De leerlingen zorgen er zelf voor dat zij in de ochtend en in de middag op tijd bij de 

juiste locatie aanwezig zijn. Vanzelfsprekend zijn er aan de activiteiten geen kosten 

verbonden voor de leerlingen. 

 

Leerlingen die zich niet hebben ingeschreven (dat waren er gelukkig niet veel!) zijn 

ingedeeld. Deze leerlingen hebben verschillende herinneringen gehad om zich in te 

schrijven voor een activiteit, maar daaraan helaas geen gehoor gegeven. Gelukkig 

hebben we voldoende plekken om ook deze leerlingen twee leuke en leerzame 

activiteiten te laten volgen. In totaal organiseren we tientallen activiteiten, voor zo’n 

1400 leerlingen. Dat is een hele puzzel. Ruilen is daarom niet mogelijk.  

 

Deze Fritsdag is een verplichte onderwijsdag. We zullen absenties bijhouden en met 

leerlingen die ongeoorloofd afwezig zijn hetzelfde omgaan als anders. Vanzelfsprekend 

rekenen we erop dat al onze leerlingen inzien dat dit vooral een leuke en leerzame dag 

wordt! 

 

Deze week worden de activiteiten gepland in Magister. De leerlingen kunnen allemaal 

vanaf 23 mei in hun persoonlijke rooster zien bij welke activiteiten zij op 31 mei zijn 

ingedeeld, waar en op welk tijdstip zij verwacht worden en welke eventuele 

bijzonderheden er zijn. Mochten de leerlingen nog vragen hebben, dan kunnen zij die 

stellen via hun mentor. 

 

We zijn ongelofelijk blij dat we dit soort verrijkende activiteiten weer kunnen 

organiseren. We kijken daarom uit naar een hele fijne dag op 31 mei! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Rob Schuurmans 

Rector 


