
 
Valkenburg, 14 juli 2020 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorgers en leerlingen van het Stella Maris College, locatie Valkenburg 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen van klas 1A, 
 
De vakantie is gestart en iedereen kan genieten van de rust en ruimte om even te ontspannen. 
Middels deze brief informeren we u alvast over de start het nieuwe schooljaar.  
Voor de brugklassers is dat extra spannend en daarmee ook belangrijk om goed geïnformeerd 
aan het nieuwe jaar te starten. In de bijlage treft u de jaarkalender 2020-2021 aan.  
 
 

1. De mentoren 
Uw zoon/dochter is geplaats in klas 1A.   
De mentoren van deze klas zijn meneer Plum en mevrouw Bex 
Dit zijn voor komend schooljaar de vaste contactpersonen voor de leerlingen en 
ouders van klas 1A 
 

2. Invulling eerste schoolweek 
 
 

Datum Tijdstip Programma 

Vrijdag          21 augustus 09.00-10.00 Boeken ophalen leerjaar 1 

Maandag      24 augustus - Lesvrij 

Dinsdag        25 augustus 09:00-10:00 Mentorles 

Woensdag   26 augustus 09:00-12:00 Introductieprogramma 

Donderdag   27 augustus 09:00-12:00 Introductieprogramma 
Schoolfotograaf 

Vrijdag          28 augustus 09:00-13:30 Introductieprogramma 
Sportprogramma: sportkleding aantrekken 

 
 
 
Wij wensen u en uw kinderen fijne vakantiedagen toe en voor onze leerlingen een goed en 
succesvol nieuw schooljaar. 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens alle collega's, 
 
 
O. Grootjans  Teamleidster bovenbouw  
M. van den Broek  Teamleidster onderbouw 
B. Westera  Locatiedirecteur 
 
 



 
Valkenburg, 14 juli 2020 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorgers en leerlingen van het Stella Maris College, locatie Valkenburg 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen van klas 1B, 
 
De vakantie is gestart en iedereen kan genieten van de rust en ruimte om even te ontspannen. 
Middels deze brief informeren we u alvast over de start het nieuwe schooljaar.  
Voor de brugklassers is dat extra spannend en daarmee ook belangrijk om goed geïnformeerd 
aan het nieuwe jaar te starten. In de bijlage treft u de jaarkalender 2020-2021 aan.  
 
 

1. De mentoren 
Uw zoon/dochter is geplaats in klas 1B. 
De mentoren van deze klas  zijn mevrouw Hacking en mevrouw Herbergs. 
Dit zijn voor komend schooljaar de vaste contactpersonen voor de leerlingen en 
ouders van deze klas. 
 

2. Invulling eerste schoolweek 
 
 

Datum Tijdstip Programma 

Vrijdag          21 augustus 09.00-10.00 Boeken ophalen leerjaar 1 

Maandag      24 augustus - Lesvrij 

Dinsdag        25 augustus 09:00-10:00 Mentorles 

Woensdag   26 augustus 09:00-12:00 Introductieprogramma 

Donderdag   27 augustus 09:00-12:00 Introductieprogramma 
Schoolfotograaf 

Vrijdag          28 augustus 09:00-13:30 Introductieprogramma 
Sportprogramma: sportkleding aantrekken 

 
 
 
Wij wensen u en uw kinderen fijne vakantiedagen toe en voor onze leerlingen een goed en 
succesvol nieuw schooljaar. 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens alle collega's, 
 
 
O. Grootjans  Teamleidster bovenbouw  
M. van den Broek  Teamleidster onderbouw 
B. Westera  Locatiedirecteur 
 
 



 
Valkenburg, 14 juli 2020 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorgers en leerlingen van het Stella Maris College, locatie Valkenburg 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen van klas 1C, 
 
De vakantie is gestart en iedereen kan genieten van de rust en ruimte om even te ontspannen. 
Middels deze brief informeren we u alvast over de start het nieuwe schooljaar.  
Voor de brugklassers is dat extra spannend en daarmee ook belangrijk om goed geïnformeerd 
aan het nieuwe jaar te starten. In de bijlage treft u de jaarkalender 2020-2021 aan.  
 
 

1. De mentoren 
Uw zoon/dochter is geplaats in klas 1C. 
De mentor van deze klas is mevrouw Lepiet. 
Dit is  voor komend schooljaar de vaste contactpersoon voor de leerlingen en ouders 
van klas 1C. 
 

2. Invulling eerste schoolweek 
 
 

Datum Tijdstip Programma 

Vrijdag          21 augustus 09.00-10.00 Boeken ophalen leerjaar 1 

Maandag      24 augustus - Lesvrij 

Dinsdag        25 augustus 09:00-10:00 Mentorles 

Woensdag   26 augustus 09:00-12:00 Introductieprogramma 

Donderdag   27 augustus 09:00-12:00 Introductieprogramma 
Schoolfotograaf 

Vrijdag          28 augustus 09:00-13:30 Introductieprogramma 
Sportprogramma: sportkleding aantrekken 

 
 
 
Wij wensen u en uw kinderen fijne vakantiedagen toe en voor onze leerlingen een goed en 
succesvol nieuw schooljaar. 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens alle collega's, 
 
 
O. Grootjans  Teamleidster bovenbouw  
M. van den Broek  Teamleidster onderbouw 
B. Westera  Locatiedirecteur 
 
 



 
Valkenburg, 14 juli 2020 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorgers en leerlingen van het Stella Maris College, locatie Valkenburg 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen van klas 2A, 
 
De vakantie is gestart en iedereen kan genieten van de rust en ruimte om even te ontspannen. 
Middels deze brief informeren we u alvast over de start het nieuwe schooljaar.  
Een nieuw schooljaar is voor iedereen spannend en daarom  ook belangrijk om goed 
geïnformeerd aan het nieuwe jaar te starten. In de bijlage treft u de jaarkalender 2020-2021 
aan.  
 
 

1. De mentoren 
Uw zoon/dochter is geplaats in klas 2A. 
De mentoren van deze klas zijn mevrouw Saris en mevrouw Simons. 
Dit zijn voor komend schooljaar de vaste contactpersonen voor de leerlingen en 
ouders van deze klas. 
 

2. Invulling eerste schoolweek 
 
 

Datum Tijdstip Programma 

Vrijdag          21 augustus 10.00-11.00 Boeken ophalen leerjaar 2 

Maandag      24 augustus - Lesvrij 

Dinsdag        25 augustus 09:00-10:00 Mentorles 

Woensdag   26 augustus 09:00-12:00 Introductieprogramma 
Sportprogramma: sportkleding aantrekken 

Donderdag   27 augustus 09:00-12:00 Introductieprogramma 
Schoolfotograaf 

Vrijdag          28 augustus 09:00-13-30 Introductieprogramma 
 

 
 
 
Wij wensen u en uw kinderen fijne vakantiedagen toe en voor onze leerlingen een goed en 
succesvol nieuw schooljaar. 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens alle collega's, 
 
 
O. Grootjans  Teamleidster bovenbouw  
M. van den Broek  Teamleidster onderbouw 
B. Westera  Locatiedirecteur 



 
Valkenburg, 14 juli 2020 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorgers en leerlingen van het Stella Maris College, locatie Valkenburg 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen van klas 2B, 
 
De vakantie is gestart en iedereen kan genieten van de rust en ruimte om even te ontspannen. 
Middels deze brief informeren we u alvast over de start het nieuwe schooljaar.  
Een nieuw schooljaar is voor iedereen spannend en daarom  ook belangrijk om goed 
geïnformeerd aan het nieuwe jaar te starten. In de bijlage treft u de jaarkalender 2020-2021 
aan.  
 
 

1. De mentoren 
Uw zoon/dochter is geplaats in klas 2B. 
De mentor van deze klas is  mevrouw Meuwissen. 
Dit is voor komend schooljaar de vaste contactpersoon voor de leerlingen en ouders 
van deze klas. 
 

2. Invulling eerste schoolweek 
 
 

Datum Tijdstip Programma 

Vrijdag          21 augustus 10.00-11.00 Boeken ophalen leerjaar 2 

Maandag      24 augustus - Lesvrij 

Dinsdag        25 augustus 09:00-10:00 Mentorles 

Woensdag   26 augustus 09:00-12:00 Introductieprogramma 
Sportprogramma: sportkleding aantrekken 

Donderdag   27 augustus 09:00-12:00 Introductieprogramma 
Schoolfotograaf 

Vrijdag          28 augustus 09:00-13:30 Introductieprogramma 
 

 
 
 
Wij wensen u en uw kinderen fijne vakantiedagen toe en voor onze leerlingen een goed en 
succesvol nieuw schooljaar. 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens alle collega's, 
 
 
O. Grootjans  Teamleidster bovenbouw  
M. van den Broek  Teamleidster onderbouw 
B. Westera  Locatiedirecteur 



 
Valkenburg, 14 juli 2020 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorgers en leerlingen van het Stella Maris College, locatie Valkenburg 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen van klas 2C, 
 
De vakantie is gestart en iedereen kan genieten van de rust en ruimte om even te ontspannen. 
Middels deze brief informeren we u alvast over de start het nieuwe schooljaar.  
Een nieuw schooljaar is voor iedereen spannend en daarom  ook belangrijk om goed 
geïnformeerd aan het nieuwe jaar te starten. In de bijlage treft u de jaarkalender 2020-2021 
aan.  
 
 

1. De mentoren 
Uw zoon/dochter is geplaats in klas 2C. 
De mentoren van deze klas zijn meneer Nicolaije en meneer Honee. 
Dit zijn voor komend schooljaar de vaste contactpersonen voor de leerlingen en 
ouders van deze klas. 
 

2. Invulling eerste schoolweek 
 
 

Datum Tijdstip Programma 

Vrijdag          21 augustus 10.00-11.00 Boeken ophalen leerjaar 2 

Maandag      24 augustus - Lesvrij 

Dinsdag        25 augustus 09:00-10:00 Mentorles 

Woensdag   26 augustus 09:00-12:00 Introductieprogramma 
Sportprogramma: sportkleding aantrekken 

Donderdag   27 augustus 09:00-12:00 Introductieprogramma 
Schoolfotograaf 

Vrijdag          28 augustus 09:00-13:30 Introductieprogramma 
 

 
 
 
Wij wensen u en uw kinderen fijne vakantiedagen toe en voor onze leerlingen een goed en 
succesvol nieuw schooljaar. 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens alle collega's, 
 
 
O. Grootjans  Teamleidster bovenbouw  
M. van den Broek  Teamleidster onderbouw 
B. Westera  Locatiedirecteur 



 
Valkenburg, 14 juli 2020 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorgers en leerlingen van het Stella Maris College, locatie Valkenburg 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen van klas 3A, 
 
De vakantie is gestart en iedereen kan genieten van de rust en ruimte om even te ontspannen. 
Middels deze brief informeren we u alvast over de start het nieuwe schooljaar.  
Een nieuw schooljaar is voor iedereen spannend en daarom  ook belangrijk om goed 
geïnformeerd aan het nieuwe jaar te starten. In de bijlage treft u de jaarkalender 2020-2021 
aan.  
 
 

1. De mentoren 
Uw zoon/dochter is geplaats in klas 3A. 
De mentor van deze klas is  meneer Vreuls. 
Dit is voor komend schooljaar de vaste contactpersoon voor de leerlingen en ouders 
van deze klas. 
 

2. Invulling eerste schoolweek 
 
 

Datum Tijdstip Programma 

Vrijdag          21 augustus 11.30 -13.00 Boeken ophalen leerjaar 3 

Maandag      24 augustus - Lesvrij 

Dinsdag        25 augustus 09:00-10:00 Mentorles 

Woensdag   26 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

Donderdag   27 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

Vrijdag          28 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

 
 
 
Wij wensen u en uw kinderen fijne vakantiedagen toe en voor onze leerlingen een goed en 
succesvol nieuw schooljaar. 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens alle collega's, 
 
 
O. Grootjans  Teamleidster bovenbouw  
M. van den Broek  Teamleidster onderbouw 
B. Westera  Locatiedirecteur 
 
 



 
Valkenburg, 14 juli 2020 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorgers en leerlingen van het Stella Maris College, locatie Valkenburg 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen van klas 3B, 
 
De vakantie is gestart en iedereen kan genieten van de rust en ruimte om even te ontspannen. 
Middels deze brief informeren we u alvast over de start het nieuwe schooljaar.  
Een nieuw schooljaar is voor iedereen spannend en daarom  ook belangrijk om goed 
geïnformeerd aan het nieuwe jaar te starten. In de bijlage treft u de jaarkalender 2020-2021 
aan.  
 
 

1. De mentoren 
Uw zoon/dochter is geplaats in klas 3B. 
De mentoren van deze klas zijn meneer Bouwels en mevrouw Kleuskens. 
Dit zijn voor komend schooljaar de vaste contactpersonen voor de leerlingen en 
ouders van deze klas. 
 

2. Invulling eerste schoolweek 
 
 

Datum Tijdstip Programma 

Vrijdag          21 augustus 11.30 -13.00 Boeken ophalen leerjaar 3 

Maandag      24 augustus - Lesvrij 

Dinsdag        25 augustus 09:00-10:00 Mentorles 

Woensdag   26 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

Donderdag   27 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

Vrijdag          28 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

 
 
 
Wij wensen u en uw kinderen fijne vakantiedagen toe en voor onze leerlingen een goed en 
succesvol nieuw schooljaar. 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens alle collega's, 
 
 
O. Grootjans  Teamleidster bovenbouw  
M. van den Broek  Teamleidster onderbouw 
B. Westera  Locatiedirecteur 
 
 



 
Valkenburg, 14 juli 2020 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorgers en leerlingen van het Stella Maris College, locatie Valkenburg 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen van klas 3C, 
 
De vakantie is gestart en iedereen kan genieten van de rust en ruimte om even te ontspannen. 
Middels deze brief informeren we u alvast over de start het nieuwe schooljaar.  
Een nieuw schooljaar is voor iedereen spannend en daarom  ook belangrijk om goed 
geïnformeerd aan het nieuwe jaar te starten. In de bijlage treft u de jaarkalender 2020-2021 
aan.  
 
 

1. De mentoren 
Uw zoon/dochter is geplaats in klas 3C. 
De mentoren van deze klas zijn mevrouw de la Court en meneer Corten. 
Dit zijn voor komend schooljaar de vaste contactpersonen voor de leerlingen en 
ouders van deze klas. 
 

2. Invulling eerste schoolweek 
 
 

Datum Tijdstip Programma 

Vrijdag          21 augustus 11.30 -13.00 Boeken ophalen leerjaar 3 

Maandag      24 augustus - Lesvrij 

Dinsdag        25 augustus 09:00-10:00 Mentorles 

Woensdag   26 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

Donderdag   27 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

Vrijdag          28 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

 
 
 
Wij wensen u en uw kinderen fijne vakantiedagen toe en voor onze leerlingen een goed en 
succesvol nieuw schooljaar. 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens alle collega's, 
 
 
O. Grootjans  Teamleidster bovenbouw  
M. van den Broek  Teamleidster onderbouw 
B. Westera  Locatiedirecteur 
 
 



 
Valkenburg, 14 juli 2020 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorgers en leerlingen van het Stella Maris College, locatie Valkenburg 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen van klas 3D, 
 
De vakantie is gestart en iedereen kan genieten van de rust en ruimte om even te ontspannen. 
Middels deze brief informeren we u alvast over de start het nieuwe schooljaar.  
Een nieuw schooljaar is voor iedereen spannend en daarom  ook belangrijk om goed 
geïnformeerd aan het nieuwe jaar te starten. In de bijlage treft u de jaarkalender 2020-2021 
aan.  
 
 

1. De mentoren 
Uw zoon/dochter is geplaats in klas 3D. 
De mentoren van deze klas zijn meneer Coenen en mevrouw Herber. 
Dit zijn voor komend schooljaar de vaste contactpersonen voor de leerlingen en 
ouders van deze klas. 
 

2. Invulling eerste schoolweek 
 
 

Datum Tijdstip Programma 

Vrijdag          21 augustus 11.30 -13.00 Boeken ophalen leerjaar 3 

Maandag      24 augustus - Lesvrij 

Dinsdag        25 augustus 09:00-10:00 Mentorles 

Woensdag   26 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

Donderdag   27 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

Vrijdag          28 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

 
 
 
Wij wensen u en uw kinderen fijne vakantiedagen toe en voor onze leerlingen een goed en 
succesvol nieuw schooljaar. 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens alle collega's, 
 
 
O. Grootjans  Teamleidster bovenbouw  
M. van den Broek  Teamleidster onderbouw 
B. Westera  Locatiedirecteur 
 
 



 
Valkenburg, 14 juli 2020 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorgers en leerlingen van het Stella Maris College, locatie Valkenburg 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen van klas 4A, 
 
De vakantie is gestart en iedereen kan genieten van de rust en ruimte om even te ontspannen. 
Middels deze brief informeren we u alvast over de start het nieuwe schooljaar.  
Een nieuw schooljaar is voor iedereen spannend en daarom  ook belangrijk om goed 
geïnformeerd aan het nieuwe jaar te starten. In de bijlage treft u de jaarkalender 2020-2021 
aan.  
 
 

1. De mentoren 
Uw zoon/dochter is geplaats in klas 4A. 
De mentoren van deze klas zijn mevrouw Waber en meneer Lassauw. 
Dit zijn voor komend schooljaar de vaste contactpersonen voor de leerlingen en 
ouders van deze klas. 
 

2. Invulling eerste schoolweek 
 
 

Datum Tijdstip Programma 

Vrijdag          21 augustus 13.30 -14.00 Boeken ophalen Klas 4A 

Maandag      24 augustus - Lesvrij 

Dinsdag        25 augustus 09:00-10:00 Mentorles 

Woensdag   26 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

Donderdag   27 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

Vrijdag          28 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

 
 
 
Wij wensen u en uw kinderen fijne vakantiedagen toe en voor onze leerlingen een goed en 
succesvol nieuw schooljaar. 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens alle collega's, 
 
 
O. Grootjans  Teamleidster bovenbouw  
M. van den Broek  Teamleidster onderbouw 
B. Westera  Locatiedirecteur 
 
 



 
Valkenburg, 14 juli 2020 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorgers en leerlingen van het Stella Maris College, locatie Valkenburg 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen van klas 4B, 
 
De vakantie is gestart en iedereen kan genieten van de rust en ruimte om even te ontspannen. 
Middels deze brief informeren we u alvast over de start het nieuwe schooljaar.  
Een nieuw schooljaar is voor iedereen spannend en daarom  ook belangrijk om goed 
geïnformeerd aan het nieuwe jaar te starten. In de bijlage treft u de jaarkalender 2020-2021 
aan.  
 
 

1. De mentoren 
Uw zoon/dochter is geplaats in klas 4B. 
De mentoren van deze klas zijn  mevrouw Hazen-Eurlings en mevrouw Hoofs. 
Dit zijn voor komend schooljaar de vaste contactpersonen voor de leerlingen en 
ouders van deze klas. 
 

2. Invulling eerste schoolweek 
 
 

Datum Tijdstip Programma 

Vrijdag          21 augustus 14.00 -14.30 Boeken ophalen Klas 4B 

Maandag      24 augustus - Lesvrij 

Dinsdag        25 augustus 09:00-10:00 Mentorles 

Woensdag   26 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

Donderdag   27 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

Vrijdag          28 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

 
 
 
Wij wensen u en uw kinderen fijne vakantiedagen toe en voor onze leerlingen een goed en 
succesvol nieuw schooljaar. 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens alle collega's, 
 
 
O. Grootjans  Teamleidster bovenbouw  
M. van den Broek  Teamleidster onderbouw 
B. Westera  Locatiedirecteur 
 
 



 
Valkenburg, 14 juli 2020 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorgers en leerlingen van het Stella Maris College, locatie Valkenburg 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen van klas 4C, 
 
De vakantie is gestart en iedereen kan genieten van de rust en ruimte om even te ontspannen. 
Middels deze brief informeren we u alvast over de start het nieuwe schooljaar.  
Een nieuw schooljaar is voor iedereen spannend en daarom  ook belangrijk om goed 
geïnformeerd aan het nieuwe jaar te starten. In de bijlage treft u de jaarkalender 2020-2021 
aan.  
 
 

1. De mentoren 
Uw zoon/dochter is geplaats in klas 4C. 
De mentoren van deze klas zijn mevrouw Daems en mevrouw Souren. 
Dit zijn voor komend schooljaar de vaste contactpersonen voor de leerlingen en 
ouders van deze klas. 
 

2. Invulling eerste schoolweek 
 
 

Datum Tijdstip Programma 

Vrijdag          21 augustus 14.30 -15.00 Boeken ophalen Klas 4C 

Maandag      24 augustus - Lesvrij 

Dinsdag        25 augustus 09:00-10:00 Mentorles 

Woensdag   26 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

Donderdag   27 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

Vrijdag          28 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

 
 
 
Wij wensen u en uw kinderen fijne vakantiedagen toe en voor onze leerlingen een goed en 
succesvol nieuw schooljaar. 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens alle collega's, 
 
 
O. Grootjans  Teamleidster bovenbouw  
M. van den Broek  Teamleidster onderbouw 
B. Westera  Locatiedirecteur 
 
 



 
Valkenburg, 14 juli 2020 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorgers en leerlingen van het Stella Maris College, locatie Valkenburg 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen van klas 4D, 
 
De vakantie is gestart en iedereen kan genieten van de rust en ruimte om even te ontspannen. 
Middels deze brief informeren we u alvast over de start het nieuwe schooljaar.  
Een nieuw schooljaar is voor iedereen spannend en daarom  ook belangrijk om goed 
geïnformeerd aan het nieuwe jaar te starten. In de bijlage treft u de jaarkalender 2020-2021 
aan.  
 
 

1. De mentoren 
Uw zoon/dochter is geplaats in klas 4D. 
De mentor van deze klas is  mevrouw Jongen  
Dit is  voor komend schooljaar de vaste contactpersoon voor de leerlingen en ouders 
van deze klas. 
 

2. Invulling eerste schoolweek 
 
 

Datum Tijdstip Programma 

Vrijdag          21 augustus 15.00 -15.30 Boeken ophalen Klas 4D 

Maandag      24 augustus - Lesvrij 

Dinsdag        25 augustus 09:00-10:00 Mentorles 

Woensdag   26 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

Donderdag   27 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

Vrijdag          28 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

 
 
 
Wij wensen u en uw kinderen fijne vakantiedagen toe en voor onze leerlingen een goed en 
succesvol nieuw schooljaar. 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens alle collega's, 
 
 
O. Grootjans  Teamleidster bovenbouw  
M. van den Broek  Teamleidster onderbouw 
B. Westera  Locatiedirecteur 
 
 



 
Valkenburg, 14 juli 2020 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorgers en leerlingen van het Stella Maris College, locatie Valkenburg 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen van klas 4E, 
 
De vakantie is gestart en iedereen kan genieten van de rust en ruimte om even te ontspannen. 
Middels deze brief informeren we u alvast over de start het nieuwe schooljaar.  
Een nieuw schooljaar is voor iedereen spannend en daarom  ook belangrijk om goed 
geïnformeerd aan het nieuwe jaar te starten. In de bijlage treft u de jaarkalender 2020-2021 
aan.  
 
 

1. De mentoren 
Uw zoon/dochter is geplaats in klas 4E. 
De mentoren van deze klas zijn mevrouw Lemmelijn en meneer Ceulen. 
Dit zijn voor komend schooljaar de vaste contactpersonen voor de leerlingen en 
ouders van deze klas. 
 

2. Invulling eerste schoolweek 
 
 

Datum Tijdstip Programma 

Vrijdag          21 augustus 15.00-15.30 Boeken ophalen Klas 4E 

Maandag      24 augustus - Lesvrij 

Dinsdag        25 augustus 09:00-10:00 Mentorles 

Woensdag   26 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

Donderdag   27 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

Vrijdag          28 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

 
 
 
Wij wensen u en uw kinderen fijne vakantiedagen toe en voor onze leerlingen een goed en 
succesvol nieuw schooljaar. 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens alle collega's, 
 
 
O. Grootjans  Teamleidster bovenbouw  
M. van den Broek  Teamleidster onderbouw 
B. Westera  Locatiedirecteur 
 
 



 
Valkenburg, 14 juli 2020 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorgers en leerlingen van het Stella Maris College, locatie Valkenburg 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen van klas 4F, 
 
De vakantie is gestart en iedereen kan genieten van de rust en ruimte om even te ontspannen. 
Middels deze brief informeren we u alvast over de start het nieuwe schooljaar.  
Een nieuw schooljaar is voor iedereen spannend en daarom  ook belangrijk om goed 
geïnformeerd aan het nieuwe jaar te starten. In de bijlage treft u de jaarkalender 2020-2021 
aan.  
 
 

1. De mentoren 
Uw zoon/dochter is geplaats in klas 4F. 
De mentoren van deze klas zijn meneer Ziellemans en mevrouw Timmermans. 
Dit zijn voor komend schooljaar de vaste contactpersonen voor de leerlingen en 
ouders van deze klas. 
 

2. Invulling eerste schoolweek 
 
 

Datum Tijdstip Programma 

Vrijdag          21 augustus 15.00-15.30 Boeken ophalen Klas 4F 

Maandag      24 augustus - Lesvrij 

Dinsdag        25 augustus 09:00-10:00 Mentorles 

Woensdag   26 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

Donderdag   27 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

Vrijdag          28 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

 
 
 
Wij wensen u en uw kinderen fijne vakantiedagen toe en voor onze leerlingen een goed en 
succesvol nieuw schooljaar. 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens alle collega's, 
 
 
O. Grootjans  Teamleidster bovenbouw  
M. van den Broek  Teamleidster onderbouw 
B. Westera  Locatiedirecteur 
 
 



 
Valkenburg, 14 juli 2020 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorgers en leerlingen van het Stella Maris College, locatie Valkenburg 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen van klas 4G, 
 
De vakantie is gestart en iedereen kan genieten van de rust en ruimte om even te ontspannen. 
Middels deze brief informeren we u alvast over de start het nieuwe schooljaar.  
Een nieuw schooljaar is voor iedereen spannend en daarom  ook belangrijk om goed 
geïnformeerd aan het nieuwe jaar te starten. In de bijlage treft u de jaarkalender 2020-2021 
aan.  
 
 

1. De mentoren 
Uw zoon/dochter is geplaats in klas 4G. 
De mentoren van deze klas zijn meneer Grond en meneer Marees. 
Dit zijn voor komend schooljaar de vaste contactpersonen voor de leerlingen en 
ouders van deze klas. 
 

2. Invulling eerste schoolweek 
 
 

Datum Tijdstip Programma 

Vrijdag          21 augustus 15.30-16.00 Boeken ophalen Klas 4G 

Maandag      24 augustus - Lesvrij 

Dinsdag        25 augustus 09:00-10:00 Mentorles 

Woensdag   26 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

Donderdag   27 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

Vrijdag          28 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

 
 
 
Wij wensen u en uw kinderen fijne vakantiedagen toe en voor onze leerlingen een goed en 
succesvol nieuw schooljaar. 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens alle collega's, 
 
 
O. Grootjans  Teamleidster bovenbouw  
M. van den Broek  Teamleidster onderbouw 
B. Westera  Locatiedirecteur 
 
 



 
Valkenburg, 14 juli 2020 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorgers en leerlingen van het Stella Maris College, locatie Valkenburg 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorgers, beste leerlingen van klas 4H, 
 
De vakantie is gestart en iedereen kan genieten van de rust en ruimte om even te ontspannen. 
Middels deze brief informeren we u alvast over de start het nieuwe schooljaar.  
Een nieuw schooljaar is voor iedereen spannend en daarom  ook belangrijk om goed 
geïnformeerd aan het nieuwe jaar te starten. In de bijlage treft u de jaarkalender 2020-2021 
aan.  
 
 

1. De mentoren 
Uw zoon/dochter is geplaats in klas 4H. 
De mentoren van deze klas zijn mevrouw Nelissen en mevrouw Evers. 
Dit zijn voor komend schooljaar de vaste contactpersonen voor de leerlingen en 
ouders van deze klas. 
 

2. Invulling eerste schoolweek 
 
 

Datum Tijdstip Programma 

Vrijdag          21 augustus 15.30-16.00 Boeken ophalen Klas 4H 

Maandag      24 augustus - Lesvrij 

Dinsdag        25 augustus 09:00-10:00 Mentorles 

Woensdag   26 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

Donderdag   27 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

Vrijdag          28 augustus 3/5 rooster Volgens rooster 

 
 
 
Wij wensen u en uw kinderen fijne vakantiedagen toe en voor onze leerlingen een goed en 
succesvol nieuw schooljaar. 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens alle collega's, 
 
 
O. Grootjans  Teamleidster bovenbouw  
M. van den Broek  Teamleidster onderbouw 
B. Westera  Locatiedirecteur 
 
 


