
 
 
 
 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van 
 
 
 
 
Leiden, augustus 2020 
 
 
Betreft: start schooljaar 
 
 
Geachte ouder/verzorger, 
 
De start van een nieuw schooljaar op een nieuwe school gaat beginnen. Wij hopen dat u met elkaar 
een goede vakantie heeft gehad en onze brugklasleerling uitgerust en enthousiast aan het 
brugklasjaar kan gaan beginnen. 
 
Hierbij treft u het programma van onze introductiedagen aan. De introductiedagen staan in het teken 
van “Kennen en Wennen”. Kennismaken met de klasgenoten, het gebouw, de docenten, de 
werkwijze op onze school en alle andere zaken die nieuw zijn. Veel informatie hebben wij op papier 
gezet en komt met uw kind mee naar huis.  
Wij hopen dat u de tijd kunt nemen al deze informatie met uw zoon/dochter door te nemen. Immers: 
twee weten meer dan één. In deze voor uw kind zo spannende tijd, is elke steun welkom. 
 
Het kan zijn dat er bijzonderheden te melden zijn over uw kind die tijdens de introductiedagen al 
voor ons van belang kunnen zijn. Wilt u bijgaand strookje hiervoor gebruiken en  
Dinsdag 1 september meegeven? Graag inleveren bij de mentor. 
 
Van harte hopen wij dat we met elkaar een fijne start kunnen maken. 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met ons opnemen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Claassen    teamleider mavo 
Tamara van Amsterdam teamleider 1,2 havo 
Erna Caspers    teamleider vwo  
 
 
 
 
 
 
 



Betreft: introductiedagen 
 
 
Beste brugklasleerling, 
 
Hieronder voor jouw belangrijke informatie op een rijtje. Het programma van de introductiedagen: 
 
Dinsdag 1 september 
Hoe laat word je verwacht? 
9.00 uur Ontvangst bij lokaal door mentoren. In de hal word je door de teamleiders 
opgevangen en de weg naar het lokaal gewezen.   

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Wat moet je meenemen? 
1 De (nieuwe) schooltas met daarin: etui met pennen en (kleur)potloden, stiften, passer, gum,

 liniaal, een multomap met papier en tabbladen, een snelhechter. Ook een schaar en lijm zijn 
erg handig. 

2 Etui met inhoud, je multomap met papier, je snelhechter, lunchpakket en drinken. 
 
 
Wat krijg je allemaal mee naar huis? 
De studieplanner (= de schoolagenda), jouw rooster (= hoe laat beginnen jouw lessen en hoe laat ben 
je uit), de lockersleutel, de uitnodiging voor de ouderavond, de schoolwijzer (= boekwerkje met alle 
belangrijke informatie over de school en haar personeel). 
Op school zijn afsluitbare kastjes aanwezig. Deze moeten gehuurd worden. De sleutel van de locker 
wordt de eerste dag al meegegeven. De kosten van het huren van een locker zijn € 25, -. Dit is een 
borg inclusief € 3,50 huur per jaar. Aan het einde van de schoolloopbaan wordt, tegen inlevering van 
de sleutel, het (eventuele) resterende bedrag terugbetaald. U zult per omgaande een factuur 
ontvangen via ons factureringsprogramma WIS Collect. 
 
Wat ga je doen deze dag? 
Er wordt in de klas gewerkt aan allerlei opdrachten. Je gaat vandaag nader kennismaken met elkaar, 
jouw vakdocenten, het gebouw en verschillende schoolvakken die je dit jaar gaat krijgen. Ook wordt 
het rooster uitgelegd. 
In de middag zal er met de klas gegeten worden. Daarna is er een pauze. 
 
 
Hoe laat ben je vrij? 
Vandaag eindigt de schooldag om 15.15 uur. 

Klas en mentor lokaal 

1A – Mw. van de Kamp 135 

1D – Mw. Veldman 136 

1E – Mw. Loek 138 

1G – Dhr. Hage 137 

1H – Mw. Schlaepfer 139 

1K – Dhr. Paulina 140 



Woensdag 2 september 
Hoe laat word je verwacht? 
08.30 uur Je wordt verwacht in het lokaal waar je ook gisteren was. 
 
Wat moet je meenemen? 
Studieplanner, schoolwijzer, etui met inhoud, multomap met papier, je snelhechter, lunchpakket en 
drinken. Vandaag ook je (binnen)sportspullen meenemen. 
 
Wat ga je doen deze dag? 
In de ochtend ga je 

• met elkaar praten over en werken aan de gedragscode. 
• oefenen met het maken van een planning. 
• verder kennismaken met allerlei zaken op je nieuwe school. 
• nader kennismaken met je klasgenoten. 

In de middag staat op het programma: 
• Een sportieve uitdaging (neem kleding mee waarin je goed kunt bewegen/sporten + 

sportschoenen) 
 • Opdrachten van gisteren en vandaag afmaken. 
 • 1e lesdag (donderdag) voorbereiden. 
 
Hoe laat ben je vrij? 
Vandaag eindigt de schooldag om 15.15 uur. 
 
Donderdag 3 september 
 
08.30 uur: start van de lessen 
 
Het lijkt misschien ingewikkeld allemaal, maar als je doet wat er is afgesproken, gaat alles bijna 
vanzelf goed. Wij wensen je nog enkele prettige vakantiedagen toe. Tot dinsdag 1 september! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rob Claassen    teamleider mavo 
Tamara van Amsterdam  teamleider 1,2 havo 
Erna Caspers    teamleider vwo  
 
             
 
Naam: ………………………………………………………………………    Klas: ……………. 
 
Bijzonderheden: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 
Handtekening ouder/verzorger:        …………………………………………………………… 
(Strookje dinsdag inleveren bij de mentor) 


