
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Op maandag 26 augustus september start ons nieuwe schooljaar. Om goed 
voorbereid het jaar te kunnen beginnen, komen die maandag alleen de me-
dewerkers op school. We zetten dan met elkaar nog even de laatste puntjes 
op de i. Vanaf dinsdag 27 augustus verwachten wij alle leerlingen weer op 
school.  
 
Eerste schooldag | dinsdag 27 augustus 
Op dinsdag 27 augustus verwachten wij uw zoon/dochter om 8.15 uur op 
school en starten we met de lessen volgens het rooster. Tijdens de reguliere 
lessen maakt uw zoon of dochter verder kennis met zijn/haar mentor. Na de 
zomervakantie ontvangt u de inloggegevens voor het lesrooster. Uw zoon 
of dochter krijgt op dinsdag 27 augustus uitleg over het rooster. 
 
All White Party | vrijdagavond 30 augustus 
De Stichting Vester heeft op vrijdagavond 30 augustus als afsluiting van de 
eerste week een feest georganiseerd: een ‘All White Party’. Het feest start 
om 20.00 uur en eindigt om 22.30 uur. In de bijlage leest u alle informatie. 
 
Kennismakingsavond | maandag 9 september 
Op maandagavond 9 september vanaf 19.00 uur staat een kennismakings-
avond gepland. U kunt dan kennismaken met de mentor van uw zoon of 
dochter. Na de zomervakantie ontvangt u hiervoor een uitnodiging.   
 
Brugklaskamp | 11 t/m 13 september 
De leerlingen in de brugklassen gaan van woensdag 11 t/m vrijdag 13 sep-
tember op introductiekamp. U ontvangt hierover een aparte brief. 
 
Drie-gesprekken | 16 t/m 19 september 
Van maandag 16 t/m donderdag 19 september vinden de drie-gesprekken 
plaats. Tijdens het drie-gesprek vertelt uw zoon/dochter aan welke doelen 
hij/zij gaat werken de komende periode. U ontvangt van de mentor een uit-
nodiging voor dit gesprek.  
 
Voor nu wens ik u en uw kind(eren) een fijne zomervakantie toe. 
 
Graag tot ziens volgend schooljaar op Stad & Esch!  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Florens Wewerinke, 
teamleider Praktijkschool. 

Aan de ouder(s)/verzorgers van onze nieuwe 
brugklasleerlingen 
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Aan de nieuwe brugklasleerlingen, 
 
Een leuke introductieweek moet natuurlijk goed afgesloten worden. 
Daarom is er door de Stichting Vester een feest speciaal voor jullie geor-
ganiseerd. Een feest waarin jullie elkaar nog beter kunnen leren kennen 
maar dan swingend en zingend!    
 

All White Party  |  vrijdag 30 augustus 
van 20.00 - 22.30 uur (aula Lyceum) 
 
Het feest is een ‘All White Party’ en we willen jullie vragen om in het wit 
gekleed te komen.  
 
DJ RTDV zal de beste hits draaien en zorgen voor een uitstekende muzi-
kale sfeer.  
 
Dit feest wordt georganiseerd door Stichting Vester; dit is een klein 
groepje bovenbouwleerlingen van Stad & Esch die voor de onderbouw 
fantastische feesten organiseert waaronder het gala, waar iedereen het 
hele jaar naar uitkijkt.  
 
We hopen jullie vrijdag 30 augustus te kunnen verwelkomen! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
het Vester bestuur. 
 
 


