
Aan de brugklasleerlingen 
 
 
Betreft:  informatie introductiedagen 
 
 
Oosterwolde, 18 augustus 2021 
 
 
Beste leerling,  
 
Nog even en dan is het zover….het nieuwe schooljaar begint! Ik hoop dat je een leuke zomervakantie 
hebt gehad. Voor iedereen zal het wel even wennen zijn om maandag weer te beginnen, maar voor 
jou als nieuwe leerling van onze school is het natuurlijk extra spannend. Daarom beginnen we de 
week met een introductieperiode van 3 dagen. In deze brief wil ik je hier het een en ander over 
vertellen. Aan het eind van de brief krijg je nog wat algemene tips. 
 
 
Maandag 23 augustus  
Op maandag word je ‘s middags verwacht bij het lokaal zoals dat hieronder staat aangeven. 
Waarschijnlijk ken je de weg nog niet zo goed op school, maar er zullen genoeg mensen in het 
gebouw rondlopen die jou de juiste weg kunnen wijzen. Op deze dag leer je je klas en mentor beter 
kennen. Ook krijg je de schoolboeken en meer informatie over de school.  
 
Hoe laat: 13.00 – 14.30 uur 
 
Waar:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat meenemen:  

- Een schooltas om al je boeken in te doen 
- Als het regent een vuilniszak om over je schooltas te doen, zodat je boeken niet nat 

worden op de terugweg 
- Een etui met een pen, potlood, een paar kleurpotloden, schaar en lijm(stift) 
- Je agenda of notitieboekje om afspraken in op te schrijven 
- Eventueel wat eten en drinken voor als je ver moet fietsen of gewoon honger krijgt 

 

Klas Mentor Lokaal 

B1A KUIP E201 

B1B PRIM E202 

MK1C BOSJ A106 

MK1D BOOL A107 

HM1E KOSA A104 

HM1F DRIF A103 

AH1G KOOS A102 

AH1H MULM C003 

A1K KORP A108 

V1L MUMA A105A 



Dinsdag 24 augustus  

Op dinsdag word je om 8.30 uur verwacht in het lokaal zoals dat hieronder staat. Let op: dit kan een 
ander lokaal zijn dan gisteren. Jij leert je klasgenoten nog beter kennen en je mentor leert jou beter 
kennen. Ook zal je wat meer te weten komen over het schoolgebouw. Deze introductiedag is 
ongeveer om 12.10 uur afgelopen. 
 
Hoe laat: 8.30 uur – ongeveer 12.10 uur 
 
Waar:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wat meenemen:  

- Een schooltas om al je spullen in te doen 
- Een etui met een pen, potlood, een paar kleurpotloden, schaar en lijm(stift) 
- Je agenda of notitieboekje om afspraken in op te schrijven 
- Wat eten en drinken  

 
 
Woensdag 25 augustus 
 
Woensdag sluiten we de introductieperiode af met leuke sport/spel onderdelen op de sportvelden van 
de school. Hiervoor heb je natuurlijk sportieve kleding nodig. Om drukte te voorkomen in de 
kleedkamers vragen we je om in deze kleding naar school te komen. 
De brugklasleerlingen worden om 9.15 uur op de sportvelden achter het E gebouw verwacht. Daar zal 
de mentor de klas opvangen waarna de klassen om 9.30 uur zullen starten. De ochtend duurt tot 
ongeveer 12.00 uur. Daarna is er geen les meer. 
 
Wanneer de weersvoorspelling voor woensdag te slecht is, wordt de introductiedag geannuleerd. Je 
volgt dan de lessen volgens het normale lesrooster. De introductiedag zal dan vrijdag 27 augustus of 
op een andere, nader te bepalen dag, gehouden worden. In het geval van annuleren word je hierover 
op school geïnformeerd. De ouders/verzorgers zullen dan via de mail op de hoogte worden gesteld. 
 
Voor de introductiedag op woensdag 25 augustus nog even alle punten op een rij: 
 
Tijd:       9.15 – 12.00 uur, om 9.15 verzamelen bij de mentor 
Waar:    sportvelden achter gebouw E 
Nodig:   sportieve kleding en sportschoenen thuis aandoen 
Meenemen:  eten en drinken voor jezelf 
 
 
 
 
Donderdag 26 augustus en Vrijdag 27 augustus 
 
Op deze dagen heb je les volgens het lesrooster.  
 

Klas Mentor Lokaal 

B1A KUIP  E101 

B1B PRIM  E102 

MK1C BOSJ  B114 

MK1D BOOL  B115 

HM1E KOSA  A103 

HM1F DRIF  A104 

AH1G KOOS  A005 

AH1H MULM  B013 

A1K KORP  C016 

V1L MUMA  C014 



Algemene tips 
 
In het boekje ‘tips voor brugklassers’ (zie bijlage) staan allerlei nuttige tips voor jou als brugklasleerling 
over o.a schoolspullen en het kaften van boeken. Lees die nog eens rustig door. 
In de digitale schoolgids op de site van de school kun je bij schoolkosten en leermiddelen ook lezen 
welke schoolspullen je nodig hebt zoals gym- en zwemkleding en spullen per vak waaronder een 
rekenmachine.  
 
Als je op de fiets naar school komt, wil je deze dan ophangen in de fietsenstalling die rondom het 
gebouw te vinden is. Ophangen van de fietsen voorkomt valschade. Het is niet toegestaan om je fiets 
bij de hoofdingang (tegenover de ingang van de bibliotheek) te stallen. Deze fietsenstallingen zijn voor 
de bezoekers van de bibliotheek. 
 
Namens alle medewerkers van de school, docenten, mentoren en onderwijsondersteunend personeel, 
wens ik je een plezierig en succesvol schooljaar toe. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ben Krause 
Brugklascoördinator  
 
 

 
 


