Aan de ouder(s), verzorger(s) en leerlingen van de brugklas

datum

onderwerp

augustus 2019

eerste schooldag brugklas
dinsdag 20 augustus 2019

e-mailadres

Geachte ouder(s), verzorger(s), beste leerling,
Nog een paar dagen en de zomervakantie is weer voorbij. Hopelijk heb je genoten van de vakantie en
ben je voldoende uitgerust om aan de slag te gaan. Niet meer als basisschoolleerling, maar nu als
leerling in het voortgezet onderwijs.
Het schooljaar zullen we starten met twee introductiedagen. Op dinsdag 20 augustus word je om
9.00 uur op school verwacht. Je mag om 14.30 uur weer naar huis. En op woensdag 21 augustus start
de tweede introductiedag om 9.00 uur en dan mag je om 14.00 uur naar huis.
Je hebt voor de vakantie al een brief ontvangen met de klassenindeling en andere belangrijke
informatie.
De mentoren wachten op het schoolplein op je. Ze houden het bordje met hun klas omhoog, zodat je
hem of haar makkelijk kan vinden.
Tijdens deze dagen ontvang je nog meer belangrijke informatie voor dit jaar en maak je uitgebreid
kennis met je klasgenoten en je mentoren.
Wil je zorgen dat je schrijf- en tekenmateriaal meeneemt?
Denk ook aan je lunchpakket voor in de grote pauze!
Zorg ervoor dat je makkelijk zittende kleding aan hebt en op dinsdag op de fiets komt. We gaan op
de fiets naar de sportvelden voor sport- en spelactiviteiten.
Op woensdag 21 augustus ga je met je nieuwe klas lunchen. Het is de bedoeling dat iedereen uit de
klas iets meeneemt voor de gezamenlijke lunch. Je mentoren zullen dit tijdens de eerste
introductiedag met jullie bespreken.
Je krijgt tijdens de introductiedagen ook je werkboeken mee naar huis. Het is handig als je een
stevige tas bij je hebt om de boeken in te doen.

Donderdag 22 augustus heb je les volgens je normale rooster. Dit krijg je tijdens de introductiedagen
uitgereikt.
Deze brief is de enige brief die we dit schooljaar per post versturen. Alle overige brieven worden per
mail verstuurd. Ter controle is deze brief ook per mail aan je ouders én aan jou verstuurd. Mocht deze
mail niet zijn aangekomen, controleer en verbeter dan de mailadressen in Magister (zie de
handleiding).
Tot dinsdag!
Met vriendelijke groet,
namens de mentoren van klas 1,
Amber Hiemstra-van Dijk
afdelingsleider brugklas
026 339 70 30
a.hiemstra@dorenweerd.nl
Bijlage: programma introductiedagen

Introductiedagen brugklas
Dorenweerd College
Dag 1 dinsdag 20 augustus 2019
9.00 uur
9.00-10.00

Ontvangst klassen op het schoolplein
Welkom in lokaal
+ kennismaking
+ programma doornemen

10.00-11.15

1B1 t/m 1B3

1B4 t/m 1B6

1B7 t/m 1T2

Photohunt

Blokjestrefbal

Sportactiviteiten op
sportpark (op de fiets)

+ mediatheek
+ kennismakingsactiviteit in lokaal
11.15-12.30

1B7 t/m 1T2

1B1 t/m 1B3

1B4 t/m 1B6

Photohunt

Blokjestrefbal

Sportactiviteiten
sportpark (op de fiets)

+ mediatheek
+ kennismakingsactiviteit in lokaal
12.30-13.00
13.00-14.15

Pauze
1B4 t/m 1B6

1B7 t/m 1T2

1B1 t/m 1B3

Photohunt

Blokjestrefbal

Sportactiviteiten
sportpark (op de fiets)

+ mediatheek
+ kennismakingsactiviteit in lokaal
14.15-14.30

Gezamenlijke afsluiting in lokaal en vooruitblik op introdag 2
+

afspraken maken voor de lunch van morgen

Dag 2 woensdag 21 augustus 2019
9.00-12.00

Welkom in lokaal
+
Praktische informatie
-

Rol mentor / mentorgesprekken
Mentorlessen
Schoolpasjes uitdelen
Kluisjes
Adressenlijst controleren
Lesrooster
Gele informatieboekje

Kennismakingsactiviteiten in lokaal
Rondleiding eerste lesdag
12.00-13.00

Lunch met de klas

13.00-13.30

Werken met de agenda

13.30-14.00

Afsluiting
+ uitdelen (werk)boeken
+ jaarplanner / belangrijke data doornemen
+ vragen?

