
Programma introductieweek schooljaar 2021-2022 voor de 3e en 4e jaars leerlingen van 

Basis/Kader, locatie Havikstraat 

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s), 

Onderstaan een overzicht over de eerste schoolweek. 

Maandag 6 september:   vrije dag voor onze leerlingen 

Dinsdag  7 september:  
INKOM LEERJAAR 3: van 09.00 tot 11.00 uur 

- Ontvangst rooster 

- Kennismaking met mentor en afdelingsdocenten  

- Kluisjessleutels (tekenen en laten zien waar de kluisjes zich bevinden) 

- Inventariseren of iedereen alle boeken heeft ontvangen, CONTROLE  

- Digitaal inloggen controleren (kom je met je schoolaccount ingelogd, alsook in je mail) 

- Contactgegevens controleren (ouder(s)/ verzorger(s)   

- Kennismaking met de zorgcoördinator en afdelingsleider (5 minuten per afdeling)  

- Rondleiding geven met de klas (of in 2 groepjes) waar bevindt zich welk lokaal!!  

- REGELS EN AFSPRAKEN DIE GELDEN BIJ DE TECHNIEK AFDELINGEN  

- ( de 10 regels van Dacapo)  

- Schoolfotograaf komt 21 september 2021 

- 11:00 uur EINDE LEERJAAR 3 

INKOM LEERJAAR 4: van 12.00 tot 13.00 uur 

- Ontvangst rooster 

- Kennismaking met mentor en afdelingsdocenten  

- Kluisjessleutels (tekenen en laten zien waar de kluisjes zich bevinden) 

- Inventariseren of iedereen alle boeken heeft ontvangen, CONTROLE  

- Digitaal inloggen controleren (kom je met je schoolaccount ingelogd, alsook in je mail) 

- Contactgegevens controleren (ouder(s)/ verzorger(s)   

- Kennismaking met de zorgcoördinator en afdelingsleider (5 minuten per afdeling)  

- REGELS EN AFSPRAKEN DIE GELDEN BIJ DE TECHNIEK AFDELINGEN  

- (de 10 regels van Dacapo)  

- Schoolfotograaf komt 21 september 2021 

- 13.00 uur EINDE LEERJAAR 4 

  



Woensdag 8 september 2021: 

Op deze dag zullen de nieuwe leerlingen elkaar beter leren kennen door het meedoen met 

kennismakingsspellen 

- Leerjaar 3 start om 09:00 uur en zijn klaar om 11:30 uur 

- Leerjaar 4  start om 12:00 uur en zijn klaar om 15:00 uur 

 

Donderdag 9 september 2021” 

Op deze dag wordt er een sportdag georganiseerd voor jou in het  Bosspark. Adres: Bachstraat 20, 

6137 RW in  Sittard. Het programma start om 09:00 uur  en is afgelopen om 13.00 uur. 

Trek sportkleding aan en neem eten en drinken mee naar deze sportlocatie. 

 

Opdracht leerjaar 3 en 4 (tijdens de eerste week)   

Maak een filmpje over jou en de afdeling: 

- Wie ben ik  

- Waarom heb ik gekozen voor de afdeling 

- Wat zijn je bezigheden/hobby’s  

- Hoe heb de samenwerkingsopdrachten ervaren als persoon van WOENSDAG   

- Met wie heb je de leukste ervaring gedeeld tot nu toe deze week 

- Filmpje duurt minimaal 1 minuut en stuur je naar je mentor 

- (Dit kan via WE TRANSFER, hiervoor is de school toegankelijk)  

 

 

Vrijdag 10 september 2021: 

 
De omgeving waar wij wonen, werken en recreëren is niet altijd opgeruimd. Wij willen als DaCapo 

College een steentje bijdragen aan het opruimen van onze eigen omgeving. Daarom gaan de 

vierdejaars leerlingen bij het Boss park zwerfvuil opruimen. Er worden vuilniszakken en grijpers 

aangeboden zodat je niet met je blote handen het vuil hoeft aan te raken. 

Adres: Bachstraat 20, 6137 RW in  Sittard. 
Het programma start om 09:00uur en is om 13:00 uur afgelopen.  
 

De derdejaars leerlingen gaan zwerfvuil opruimen rondom onze school. Ook voor jullie zijn er 

vuilniszakken en grijpers voorhanden zodat je niet met je blote handen het vuil hoeft aan te raken. 
Aan het einde van deze opruimactie zal er een verrassing zijn voor alle leerlingen. 

 

Team Bovenbouw Basis/Kader wenst jullie een heel fijn en succesvol schooljaar. 

 


