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Hilversum, 20 juli 2022 
 
Betreft: start schooljaar 2022-2023 
 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Volgend jaar zit uw zoon of dochter in klas HAVO 5 van het Alberdingk Thijm College. Van harte 
wensen we dat het voor hem of haar een succesvol jaar zal worden. Met deze brief nodigen we 
uw zoon of dochter uit voor de start van het schooljaar en voorzien we u van informatie. 
 
Lectio Brevis 
 
Het schooljaar start voor uw zoon of dochter op dinsdag 30 augustus met de "lectio brevis," een 
bijeenkomst waarin de leerlingen het rooster ontvangen en kennismaken met hun klas en 
mentor. De "lectio brevis" begint op dinsdag 30 augustus om 11.30 uur op ATC Zuid, de locatie 
van havo 4 en 5 (Van Ghentlaan 51). De indeling van de klassen zal bij binnenkomst van het 
gebouw te zien zijn. Somtoday wordt voor leerlingen pas opengezet op dinsdagochtend 30 
augustus. 
 
De benodigde boeken worden in de eerste les door de vakdocent uitgedeeld. 
 
Start lessen en ouderavond 

 
Op woensdag 31 augustus starten de lessen volgens het rooster.  
 
U als ouder/verzorger hopen we te ontmoeten op de eerste ouderavond, die plaatsvindt op 
maandag 12 september. U ontvangt hiervoor nog een uitnodiging.  
 
Excursie  
 
Deze groep leerlingen is naast Texel in de brugklas en Grolloo in havo 4 vanwege de corona-
pandemie verder niet met het ATC op excursie geweest.  



Om deze reden vindt er van 10 t/m 14 oktober een excursie van havo 5 naar de Ardennen plaats. 
Meer informatie hierover zal gegeven worden tijdens de eerste ouderavond.  
 
Wilt u via onderstaande link uw zoon/dochter aanmelden voor deze excursie en de benodigde 
gegevens invullen? Dan kunnen wij in de zomer alvast de voorbereidingen treffen voor deze reis. 
https://forms.office.com/r/2weYfdhCVw  
 
We wensen iedereen een hele mooie zomervakantie en verheugen ons erop de leerlingen in het 
volgend schooljaar weer te mogen begroeten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Dennis Rijerse 
afdelingsmanager HAVO 4 en 5 
e-mail: d.rijerse@atscholen.nl 
 
 
Bijlagen:  

1. Brief “Digitale services ATC” 

2. Overzicht van de schoolkosten (DienstVerleningsOvereenkomst – DVO) 
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