
 

 

 

 

Aan de ouders/verzorgers en leerlingen 
 

 

Den Haag, 16 juli 2018  

Betreft: programma eerste lesweek  

 

Beste ouders/verzorgers, 

 
Wij zijn blij uw zoon of dochter aanstaand schooljaar (weer) te kunnen verwelkomen op de 
François Vatelschool. Wij hopen dat iedereen na een fantastische vakantie weer vol frisse 
moed aan een nieuw schooljaar gaat beginnen.  
Met deze brief willen wij u daarnaast informeren over de activiteiten aan het begin van het 
schooljaar 2018-2019. 
 
Op dinsdag 28 augustus ontvangen we alle leerlingen en ontmoeten zij hun mentor. De 
leerlingen uit het eerste leerjaar volgen woensdag een aangepast programma in verband 
met introductieactiviteiten. Voor leerjaar 2, 3 en 4 starten de lessen op woensdag 29 
augustus. 
 
De eerste week ziet er als volgt uit: 

 
Dinsdag 28 augustus 
Ontvangst klassen: 

08.20  - 10.20 uur ontvangst 1e klas    
10.20  - 12.00 uur ontvangst 2e klas     
12.30 – 14.00 uur ontvangst 3e klas  
13.20 – 15.00 uur ontvangst 4e klas 

 
De leerlingen krijgen op deze dag ook informatie over de start van het schooljaar. Daarnaast 
geven wij uw zoon of dochter  een uitnodiging voor de kennismakingsavond mee. De 
kennismakingsavond is bestemd voor ouders van leerjaren 1, 2, 3 en 4 en wordt gehouden 
op: 

-Leerjaar 1:  donderdag 30 augustus, 18.30 uur 
-Leerjaar 2:  donderdag 30 augustus, 19.30 uur 
-Leerjaar 3: woensdag 12 september, 18.30 uur 
-Leerjaar 4:  woensdag 12 september, 19.30 uur      
          

 
Woensdag 29 augustus 
Het eerste leerjaar heeft een introductieprogramma op woensdag. In en rondom de school 
gaan zij op verkenning. Meer informatie hierover krijgen de leerlingen op de eerste 
schooldag.  
 
Leerlingen die praktijkkleding hebben besteld, kunnen het kledingpakket op donderdag 

 



30 augustus tussen 10.00 uur en 12.30 uur ophalen. Indien uw zoon of dochter nog geen 
praktijkkleding heeft, kunt u dit alsnog regelen bij Westland Workwear 
(www.horecakledingbestellen.nl). Wij verzoeken u dit zo snel mogelijk te doen zodat uw 
zoon/dochter met de juiste kleding het jaar kan starten. Dit geldt voor alle leerjaren! 
 
Op donderdag 30 augustus komt de schoolfotograaf op school voor de 1e jaars leerlingen en 
op 11 september voor klas 2 t/m 4. 
 
Alle nieuwe leerlingen kunnen op donderdag 30 augustus hun lockersleutel tegen betaling 
van € 20,- borg afhalen bij de receptie. Wanneer de leerling van school af gaat, krijgt hij/zij bij 
inlevering van de sleutel de borg terug. Voor de huur van € 10,- per jaar wordt u een 
rekening toegestuurd.  
 
Overige informatie: 
 
Boekenpakket  
Wij benadrukken dat het van belang is dat de leerlingen in het bezit moeten zijn van een 
boekenpakket. Bij deze brief ontvangt u informatie over het bestellen van de boeken. Zonder 
boekenpakket kunnen leerlingen worden uitgesloten van deelname aan lessen.  
 
LET OP: DE BOEKEN MOETEN BESTELD WORDEN VÓÓR MAANDAG 16 JULI .  
 
Dit geldt ook voor praktijkkleding en deze kleding kunt u bestellen via 
www.horecakledingbestellen.nl  
 
Bereikbaarheid docenten 
Soms wilt u misschien buiten de reguliere contactmomenten één van de medewerkers van 
de school bereiken. Bellen kan, maar via de mail is het contact soms sneller gelegd. Alle 
mailadressen van de medewerkers van de François Vatelschool eindigen op “@vatel.nl” en 
worden voorafgegaan door de afkorting van de betreffende persoon. Alle afkortingen kunt u 
vinden in de schoolgids van de school. De schoolgids staat op www.vatel.nl ook kunt u hier 
terecht voor overige informatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Namens alle collega’s van de François Vatelschool, 
 
 
L. Tuitel, teamleider leerjaar 1 
E. van der Meulen, teamleider leerjaar 2 
N. Ohm, teamleider MVI en GTL 
S. Waasdorp, teamleider HBR 
 

 

http://www.horecakledingbestellen.nl/
http://www.vatel.nl/

