Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van het Montaigne Lyceum
Den Haag, 11 juli 2022
Geachte ouders/verzorgers,
Wanneer u dit leest is het schooljaar afgerond en is de schoolvakantie begonnen. Met deze
brief willen wij u graag alvast informeren over enkele zaken die het nieuwe schooljaar
betreffen.
Hierbij willen wij u helpen te herinneren om de schoolboeken van komend schooljaar uiterlijk
deze week te bestellen.
Hieronder het programma voor de eerste schoolweek:
3 en 4 kader
Op maandag 22 augustus is er een studiedag voor het personeel en zijn de leerlingen vrij.
Dinsdag 23 augustus 2022
Start om 9.50 uur met de introductieles van de mentor. Lockerpas
De leerlingen moeten hun huidige lockerpas meenemen. Ben je je pas kwijt, dan dien je een
nieuwe aan te schaffen. Een nieuwe pas kost € 5,= en kan bij de receptie worden gehaald.
Daarna zullen de mentorgesprekken van start gaan. De indeling van de gesprekken volgt via
de mentor.
Mentor klas 3K: mevrouw M. Uhlenbeck
Mentor klas 4K: mevrouw A. van Noort
Woensdag 24 augustus 2022 – verplichte activiteit
Alle leerlingen worden om 10.15 uur verwacht bij
Aloha Beachclub
Strand Noord 2B
2586 ZZ Scheveningen
Tel 070 - 322 7171
Om 10.15 uur is er een leuke surfactiviteit met lunch! Dit is een verplichte schoolactiviteit.
De leerlingen gaan daar op eigen gelegenheid naar toe en mevrouw Van Noort en mevrouw
Uhlenbeck zullen de leerlingen daar ontvangen.
Zorg voor zwemkleding en/of extra ondergoed voor onder jouw surfpak, handdoek en een
OV-kaart. Er is daar ruime gelegenheid om gescheiden tussen jongens en meisjes om te
kleden.
Rond 14.00 uur sluiten wij de activiteit af en kan je op eigen gelegenheid naar huis.
Wij gaan er een leuke ochtend van maken!
Donderdag 25 en vrijdag 26 augustus 2022
Start lessen volgens rooster. Deze dagen zullen de lessen tot het 6e uur zijn (13.15 uur).
Daarna volgen de mentor startgesprekken volgens de indeling van de mentor.

Algemene informatie
Schoolfotograaf
Woensdag 31 augustus en donderdag 1 september komt de schoolfotograaf op school. Het
rooster hiervoor wordt in die week doorgegeven aan de mentoren.
Lestijden
Algemene lestijden (ma, wo, do en vrij)
Lesuur
Les 1
Les 2
Les 3
Pauze
Les 4
Les 5
Les 6
Pauze
Les 7
Les 8
Les 9
Les 10

Begintijd
08.20 (1e bel om 08.15)
09.05
09.50
10.35
11.00
11.45
12.30
13.15
13.45
14.30
15.15
16.00

Eindtijd
09.05
09.50
10.35
11.00 (1e bel om 10.55)
11.45
12.30
13.15
13.45 (1e bel om 13.40)
14.30
15.15
16.00
16.45

Lestijden dinsdag
Lesuur
Les 1
Les 2
Les 3
Pauze
Les 4
Les 5
Les 6

Begintijd
08.20 (1e bel om 08.15)
09.05
09.50
10.35
11.00
11.45
12.30

Eindtijd
09.05
09.50
10.35
11.00 (1e bel om 10.55)
11.45
12.30
13.15

Boeken bestellen
Graag deze week de boeken bestellen anders zijn de boeken niet op tijd bij u thuis.
In opdracht van de school levert VanDijk Educatie de schoolboeken. Deze hebben de
leerlingen gedurende het schooljaar 2022-2023 in bruikleen van de school. Het bestellen van
boeken gebeurt online. Hieronder leggen we stap voor stap uit hoe dat in de praktijk gaat.
Let op: Vanaf 8 juli en voor 10 juli moeten de boeken via Van Dijk worden besteld. De
boeken krijgen de leerlingen vervolgens thuisgestuurd op het ingevulde adres. De boeken
dienen op naam van de leerling (dus niet de ouder) besteld te worden waarbij u onder
andere het adres, woonplaats en geboortedatum van het kind op moet geven. Het bestellen
op naam van de leerling is van belang in verband met de koppeling die in Magister gemaakt
wordt met digitale leermiddelen.
Bestellen doet u als volgt:
1.
Op www.vandijk.nl kunt u als ouder de boeken bestellen.
2.
Vul “Den Haag” en ”Montaigne Lyceum” in en kies de juiste leermiddelenlijst
3.
Doorloop rustig alle stappen en klik vervolgens op akkoord.
Voor meer informatie kunt u de bestelinstructie ook nog bekijken: https://vandijk instructie
bestellen

Gymkleding
Ons gymshirt krijgt vanaf het nieuwe schooljaar een facelift.
Op het Montaigne Lyceum is het sporten in het schoolshirt verplicht. Wij begrijpen dat niet
iedereen gelijk een nieuw shirt zal kopen. Daarom mag je het komende schooljaar natuurlijk
ook gewoon nog sporten met het ‘oude’ model.
Ga naar
https://montaignelyceum.mkhbusiness.nl/index.php?route=product/category&path=59 om het
nieuwe shirt direct te bestellen. Leerlingen die voor 7 augustus bestellen krijgen de kleding
gratis afgeleverd op school. Je kunt er ook voor kiezen om je gymkleding thuis te laten
bezorgen.
Veel leerlingen hebben aangegeven dat zij graag sporten in een lange broek. Via de nieuwe
bestelsite is het ook mogelijk om een bijpassende lange of korte broek te bestellen die
voldoet aan de eisen van de school.
De administratie is weer aanwezig vanaf donderdag 18 augustus 2022.
Graag wensen wij u, namens het team van het Montaigne Lyceum, samen met uw gezin een
fijne zomer toe.

Met vriendelijke groet,

De schoolleiding

