
Onderwerp: informatie m.b.t. start schooljaar 2022/2023

Venlo, 25 juli 2022

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Aan het begin van deze welverdiende zomervakantie laat ik u via deze brief weten hoe het
begin van het nieuwe schooljaar uitziet: introductielessen en informatieavonden.

Introductie
In onderstaand schema staat wanneer uw kind introductie heeft: alle leerlingen maken dan
kennis met hun mentor en klasgenoten. De introductie vindt plaats op het Seniorcollege
(Drie Decembersingel 36).

klas datum en tijd

havo/vwo-3 dinsdag 6 september van 8:30 tot 10:00 uur

havo/vwo-4 dinsdag 6 september van 11:00 tot 15:00 uur

havo/vwo-5 dinsdag 6 september van 12:30 tot 13:30 uur

vwo-6 dinsdag 6 september van 12:30 tot 13:30 uur

● Neem agenda en schrijfmaterialen mee naar de introductie.
● Het lokalenrooster hangt op het mededelingenbord tijdens de introductie.

Lessen
Op woensdag 7 september beginnen de lessen volgens het rooster.

Informatieavonden
De informatieavonden gaan plaatsvinden op de volgende dagen:

klas datum

havo/vwo-3 dinsdag 13 september

havo/vwo-4 donderdag 15 september

vwo-5 dinsdag 20 september

havo-5/vwo-6 donderdag 22 september



Voor deze ouderavonden ontvangt u aan het begin van het nieuwe schooljaar nog een
aparte uitnodiging.

voor havo/vwo-3: T-shirt LO bestellen
De leerlingen van havo/vwo-3 kunnen dit jaar een nieuwe T-shirt voor LO bestellen. Dat kan
via deze link. In de brief staat een kortingscode waardoor het shirt gratis is.

OGVO-app
Voor de schoolcommunicatie gebruiken alle scholen van OGVO een mobiele app
(iOS/Android), de OGVO-app. Met de app leest u onder andere al het nieuws en berichten
van de school en klas van uw kind en kunt u via berichten makkelijk vragen stellen aan de
school en de mentor. Ook het ziek- en betermelden gaat via de app. Handig dus om de
app te downloaden, mocht u dit nog niet gedaan hebben.

Voor meer informatie over de app, verwijzen wij u graag door naar hoyapp.nl. In het Support
Center van Hoy vindt u tutorials en veelgestelde vragen via support.infowijs.nl

Nog vragen?
Heeft u nog vragen, bijvoorbeeld over de klassenindeling, neem dan contact op met de heer
B. Coumans, teamleider havo/vwo-3/4/5/6.

De school is gesloten van woensdagmiddag 27 juli om 12:00 uur tot en met woensdag 31
augustus.

Namens de medewerkers van het Blariacumcollege wens ik u en uw gezin een
ontspannende en zonnige zomervakantie toe.

Met vriendelijke groet,

de heer Bert Coumans
teamleider havo/vwo-3/4/5/6

https://drive.google.com/file/d/1XFjkz7utS_QGl9UhC5JDnk3S53Kz-Hb4/view?usp=sharing
https://hoyapp.nl/
http://hoy.app/faq/parent

