Kruisbergseweg 4
Postbus 126
7000 AC Doetinchem
T: (0314) 32 67 48
E: info@rietveldlyceum.nl

Doetinchem, 9 september 2019

Telefax (0314) 36 27 76

Aan de ouders(-s), verzorger(-s) van de
leerlingen in het tweede leerjaar

Referentie: 2019-260/Wey/Hee
Betreft: kennismaking mentor en informatie projectweek ‘Happy’

Geachte ouder(-s), verzorger(-s),
Jaarlijks organiseert het Rietveld Lyceum in september de werk- en projectweek. In schooljaar
2019-2020 vindt dit in de week van maandag 23 tot en met vrijdag 27 september 2019 plaats.
De leerlingen in het tweede leerjaar nemen in deze week deel aan het project ‘Happy’ (ME&WE).
Thema
Het project ‘Happy’ staat in het teken van ‘geluk’; “Waar word je gelukkig van?” en “Hoe maak je
anderen gelukkig?”. Leerlingen nemen onder leiding van de docenten deel aan verschillende
activiteiten die in het teken staan van bovengenoemd onderwerp. Bovendien beogen we met deze
activiteiten een positief effect op de groepsvorming in de klas.
Programma
Over de exacte invulling en tijden van het programma zal uw kind door zijn/haar mentor worden
geïnformeerd. Op vrijdagmiddag 27 september organiseren de leerlingen van 13.00 tot 14.00 uur
ter afsluiting van het project een “Happy Hour” waarvoor zij ieder twee gasten mogen uitnodigen.
In verband met de parkeerdrukte adviseren wij de genodigden zoveel mogelijk op de fiets te komen.
Op woensdag 25 september gaan we met alle 2e klassen naar De Efteling. We verzamelen dan om
8.00 uur in school om per bus naar Kaatsheuvel te vertrekken en verwachten rond 17.00 uur weer
terug te zijn.
Kosten
De kosten van deze projectweek bedragen € 45,00 per leerling en zijn opgenomen in de
verzamelfactuur “kosten voor extra schoolactiviteiten”. Binnenkort ontvangt u een e-mail met
daarin een link waarmee u deze factuur via ons digitale facturatiesysteem WIS Collect kunt
voldoen. Indien een leerling tijdens de projectweek ziek is, worden de kosten niet gerestitueerd. De
reservering en de daarbij behorende kosten zijn namelijk al gemaakt waarbij rekening is gehouden
met het feit dat de leerling meedoet aan het project en mee gaat naar de Efteling.
Ouderavond
Graag nodigen wij u uit op donderdag 19 september 2019 om 19.00 uur in de aula van het Rietveld
Lyceum voor een informatiebijeenkomst over dit project. Op deze avond maakt u tevens kennis
met de mentor van uw kind. Ook hebben wij op deze avond de heer Laurens Veltman als
gastspreker uitgenodigd om te komen vertellen over het onderwerp ‘De digitale wereld’.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ontmoeten u graag allen op
donderdagavond 19 september!
Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren van leerjaar 2,
Janny de Weijert, coördinator projectweek ‘Happy’ (j.deweijert@rietveldlyceum.nl)

