INFORMATIE VOOR HET BEGIN VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR 2022-2023
4 vwo RSG Tromp Meesters

Beste leerlingen,
Het schooljaar is ten einde en jullie mogen nu genieten van een welverdiende vakantie. Wij
kijken er naar uit om jullie in het nieuwe schooljaar in 4V te ontmoeten. In deze brief vind je
alle informatie over de start van het nieuwe schooljaar.
Donderdag 25 augustus
In magister kun je vanaf donderdag 25 augustus zien in welke klas je zit. Op maandagmiddag
29 augustus vind je in Teams welke docent dit jaar jouw coach is. De coaches van 4 vwo zijn:
mevr. Weijdema, mevr. De Groot, mevr. Munniksma en meneer Halbertsma.
Dinsdag 30 augustus: Introductieprogramma 8.15 -12.00 uur
Op dinsdag 30 augustus verwachten we je om 8.15 uur op school. Je maakt kennis met je
coach en je klasgenoten en je daarna fiets je naar Giethoorn voor het introductieprogramma.
• 8.15 uur welkom in de aula
• Introductie door je coach in het lokaal
• Ontvangst rooster, kluispasje en andere zaken die besproken moeten worden.
• Aansluitend fiets je zelfstandig naar Giethoorn.
• 9.15 – 12.00 uur : Introductieprogramma bij Histomobil, Cornelisgracht 42, 8355 CH
Giethoorn.
Aandachtspunten:
• Trek gemakkelijk zittende kleding/ sportkleding aan. (hakken en rokjes zijn in ieder
geval niet handig)
• Neem eventueel droge kleren en een handdoek mee
• Smeer je in bij zonnig weer
• Neem je eigen lunch en drinken mee
Woensdag 31 augustus: aangezien nagenoeg alle docenten op pad zijn i.v.m. de
introductieweek zijn jullie vandaag nog lesvrij.
Donderdag 1 september
Vanaf donderdag 1 september starten de lessen volgens het lesrooster. Deze eerste twee
lesweken kan het rooster nog afwijken i.v.m. de introductieactiviteiten van andere leerjaren.
Grafische rekenmachine
In 4 vwo is voor alle leerlingen met wiskunde (A/B) een grafische rekenmachine verplicht.
Wij gebruiken de TI-84 PLUS CE-T(eventueel met python editition), die door het CvTE ook
op het examen is toegestaan. Je kunt deze rekenmachine met korting bestellen bij Steenwijk’s
Boekhuys/Primera of bij Van Kerkvoorde en Hollander. Bestel hem op tijd dan ben je goed
voorbereid!
Deze brief over het introductieprogramma wordt ook op de RSG-website geplaatst.
www.rsgtrompmeesters.nl. We wensen je eerst een hele fijne vakantie!
Met vriendelijke groet, mede namens het docententeam,
Mevr. L. Brouwer, afdelingsleider vwo bovenbouw
Dhr. E.J. ten Kate, afdelingscoördinator vwo bovenbouw (aanspreekpunt voor 5e en 6e klas)
Dhr.. S. Brouwer, afdelingscoördinator vwo bovenbouw (aanspreekpunt voor 3e en 4e klas)

