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Datum: 18 augustus 2022  
 
Onderwerp: Start schooljaar  
 
Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Komende week start dan eindelijk het nieuwe schooljaar! Een nieuwe fase 
start in het voortgezet onderwijs. We gaan ervan uit dat je net zoveel zin 
hebt als wij om het schooljaar goed te starten en je nieuwe klasgenoten te 
leren kennen. Natuurlijk beginnen we niet meteen met de lessen, we zullen 
er eerst voor zorgen dat je elkaar en de school kunt leren kennen. In deze 
brief krijg je alvast enige informatie zodat je weet wat je te wachten staat de 
komende week.  
 
Op dinsdag 23 augustus ontvangen we alle leerlingen uit de brugklas 
gezamenlijk in de aula. Het programma begint om 09.00 uur, je kunt dus 
nog een klein beetje uitslapen. Deze dag is er vooral op gericht om meer 
over elkaar te weten te komen door middel van verschillende spellen. Je 
krijgt computerles waarbij we je digitale leermiddelen gaan koppelen en 
zullen je deze dag ook uitleg geven over o.a. je schoolmail. Tot slot zorgen we 
ervoor dat je de weg door het gebouw kunt vinden. We eindigen deze eerste 
dag om ongeveer 14.00 uur. 
 
Op woensdag 24 augustus gaan we vanaf 9.00 uur verder met de 
introductie. Vandaag is het belangrijk dat je een stevige tas bij je hebt, want 
je krijgt vandaag je Plenda en je  laptop (van de Rent Company). Ook deze 
dag zullen we verschillende activiteiten organiseren om elkaar nog beter te 
leren kennen. Vandaag krijg je verder je eerste les over hoe je het best je 
Plenda (planning & agenda) bij kunt houden.  De dag zal weer rond 14.00 uur 
eindigen. 
 
Vergeet niet om tijdens deze dagen in ieder geval mee te nemen: - een pen/ 
gevuld etui - een extra set gymkleding - een uitgeprinte foto van een 
moment waar je trots op bent – voldoende te eten en te drinken.  
 
Vanaf donderdag 25 augustus starten de lessen volgens het lesrooster. 
 
Wij vertrouwen erop dat het leuke, leerzame en fijne dagen zullen worden!   
 
Met vriendelijke groet, mede namens de mentoren van de brugklassen, 
 
Robert Erich, Leerlingcoördinator onderbouw 
Maureen ’t Lam, Teamleider  onderbouw 
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