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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van  
onze brugklasleerlingen 
 
 
 
 
 
Datum:   25 juli 2018 
Kenmerk: 18190002/KAR 
Betreft:  start schooljaar brugklas 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van onze brugklasleerlingen, 
 

Hoewel de vakantie nog maar net is begonnen willen we u graag informeren over de gang zaken 
aan het begin van het nieuwe schooljaar. Zo gaan we goed geïnformeerd de vakantie in. 

• Het boekenpakket wordt centraal door de school besteld en in de vakantie op uw 
huisadres afgeleverd. Mocht de koerier u niet thuis treffen dan vindt u een bericht met 
informatie over waar u het boekenpakket kunt ophalen. Het is goed mogelijk dat het 
pakket pas in de laatste week wordt geleverd. Boeken zijn eigendom van de school en 
gaan er daarom dan ook van uit dat ze met zorg worden gebruikt. We adviseren om de 
boeken te kaften. 
 

• Eerste schooldag: op dinsdag 4 september om 12.30 uur verwelkomen we de 
leerlingen van klas 1 in de aula. Na de ontvangst gaan de leerlingen met hun mentor naar 
een lokaal voor een hernieuwde kennismaking met de mentor en hun klasgenoten. De 
leerlingen krijgen hun rooster en uitleg hierover. Aansluitend is er een sportieve vijfkamp 
op het sportveld achter de school (Noordersportpark). Vanaf 16:00 uur bent ook u van 
harte welkom op het sportveld, zo kunt u nog een staartje meekrijgen van deze sportieve 
kennismaking. Na de vijfkamp lopen we gezamenlijk terug naar het schoolplein om daar 
een toast uit te brengen op een goed brugjaar. U kunt dan kennismaken met andere 
ouders van klasgenoten van uw zoon/dochter en de mentor. Uiterlijk om 18:00 uur is het 
programma afgelopen. We gaan ervan uit dat uw zoon/dochter al geluncht heeft bij de 
start van de kennismaking. Voor een geslaagde dag zijn de volgende benodigdheden 
nodig; tas, pen, potlood, kleurpotloden, schaar, lijm, een zwart sportbroekje en 
sportschoenen voor buiten. De leerlingen krijgen vóór de vijfkamp Het Schoter gymshirt 
via de mentor. 
 

• Eerste lesdag: op woensdag 5 september starten de lessen volgens rooster. 
 

• De laptops voor de leerlingen worden vanaf donderdag 6 september op school 
uitgeleverd. Deze worden tijdens de les mediawijsheid uitgedeeld en geïnstalleerd. 

 
Met vriendelijke groet en uiteraard een hele fijne vakantie gewenst,  
mede namens Teun de Groot, coördinator brugklas, 
 
 
Joost van het Kaar, 
Teamleider brugklas en 234M  


