
Beste nieuwe brugklassers en hun ouders/verzorgers, 
 
Aan het begin van jullie zomervakantie wil ik jullie graag nog op hoofdlijnen het een en 
ander laten weten over de start van het nieuwe schooljaar. In de laatste week van de 
vakantie volgt dan meer gedetailleerde informatie.  
 
Op maandag 31 augustus worden jullie om 12.45 uur op school verwacht voor de start van 
de brugklaskennismaking. Deze start wordt in de aula gehouden van 13.00 tot 13.45 uur.  
Je moet dus wat vroeger naar school komen om ervoor te zorgen dat jullie om 13.00 uur 
allemaal in de aula klaar zitten!   
 
Aansluitend gaan jullie dan met je mentor mee naar een van de lokalen voor de voorzetting 
van de kennismaking tot 14.30 uur.  
 
Op dinsdag 1 september t/m donderdag 3 september zijn er iedere dag allerlei 
kennismakingsactiviteiten voor jullie gepland. Meer exacte informatie krijg je, zoals gezegd, 
in de laatste week van de vakantie. 
 
De eerste lessen krijg je op vrijdag 4 september! 
 
Verder zullen we eind september de kennismakingsperiode gaan afronden.  
Hiervoor gebruiken we het volgende schema:  
 
maandag 21 & dinsdag 22 september: 1BA, 1BC, 1BD, 1BE, 1BF, 1BI 
donderdag 23 & vrijdag 24 september: 1BB, 1BG, 1BH, 1GOJ, 1GOK 
 
Op de andere dagen van die week heb je gewoon les! 
 
Daarnaast zullen we in de eerste schoolweek ouderavonden organiseren. We weten nu al 
we dat in verband met de coronamaatregelen per leerling slechts één ouder kunnen 
uitnodigen. Zo slagen we erin om ouders van alle leerlingen uit dezelfde klas op hetzelfde 
moment te ontvangen. Alleen voor de ouders van de leerlingen uit 1GOK geldt dat zij allebei 
kunnen komen. We gebruiken daarvoor het volgende schema: 
 
Ouderavonden 

• dinsdag 1 september:  
18.30-19.30 kennismakingsavond 1BA&1BB 
20.00-21.00 kennismakingsavond 1BC&1BD 

• woensdag 2 september 
18.30-19.30 kennismakingsavond 1BE&1BG 
20.00-21.00 kennismakingsavond 1BH&1BI 

• donderdag 5 september  
18.30-19.30 kennismakingsavond 1BF&1GOJ 
20.00-21.00 kennismakingsavond 1GOK 

 
 
 



Ten slotte heb ik nog informatie voor jullie over de apps die je op je iPad moet installeren. 
Het gaat hier over: 

• GarageBand (Apple) 
• Geogebra 
• Imovie 
• Kahoot 
• LessonUp 
• Nearpod 
• Quizlet 
• Peppels (alleen leerlingen 1GOJ en 1GOK) 
• Poplet 
• Schooltas 
• Showbie (alle klassen behalve 1GOJ en 1GOK) 
• Socrative 
• WRTS 

 
Fijne vakantie, rust lekker uit en graag tot volgend schooljaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens mevrouw Breeman en de mentoren, 
 
A.P. Mostert 
 


