
 

 

 

Introductieweek brugklas 

Schooljaar 2019/2020   



Introductieweek brugklas  
 

Aan alle leerlingen van de brugklas en hun ouders en/of verzorgers,  

Het schooljaar van 2019/2020 begint goed want er staat een introductieweek op de 

planning. Zo kun je je de school, je klasgenoten en alle docenten leren kennen. 

 

 

Maandag 26 augustus   
Je bent vandaag nog lekker vrij .  

 

 

Dinsdag 27 augustus  
Om 12:30 uur worden alle leerlingen van de brugklas met de fiets op school 

verwacht. We beginnen dan met een mentorles. Je krijgt dan een kluisje, 

uitleg over je rooster en veel andere zaken. Denk eraan je mooiste kleren 

aan te doen en je breedste lach mee te nemen, want na de eerste 

ontmoeting gaan de leerlingen direct op de schoolfoto.  

Deze dag duurt ongeveer tot 15:00 uur. We sluiten de dag af door op de fiets 

te rijden naar het sportveld waar je LO hebt (gym) bij mooi weer. Zo weet je 

de route. Vanaf het sportveld fiets je mee terug naar school of ga je direct door naar 

huis.    

 

 

Woensdag 28 augustus  
 

Vandaag begint de dag om 09:30 uur. De 

woensdag staat in het teken van muziek! Je 

krijgt een djembé workshop, we doen een 

muziekbingo en een echte goose chase  (een 

speurtocht om de school een beetje te leren 

kennen). Neem je lunchpakket mee. We zijn om 

ongeveer 15:00 uur klaar. 

  



 

Donderdag 29 augustus  
Vandaag kom je weer op de fiets naar school. We 

beginnen om 09:30 uur op school met een spel. Daarna 

fietsen we naar de sportvelden voor een 

slagbaltoernooi. Om 15 uur zijn we weer terug op 

school voor de BBQ. Je ouders zijn ook uitgenodigd om 

dan kennis te maken met de rest van de klas en alle 

docenten. De BBQ duurt tot 17 uur.  

 

Vrijdag 30 augustus  
 

Op de laatste dag van de introductieweek 

gaan we zwemmen en bowlen. Dit doen 

we in Zandvoort, we gaan ervanuit dat je 

zelf naar Zandvoort toe gaat. De dag 

begint om 9:;30 uur en eindigt rond 14:30 

uur.  

Waar: 
Aqua Mundo (zwembad van 
Centerparcs) 
Vondellaan 60 
2041 BE Zandvoort  
023 – 5720000 
 

 

Wij hebben er nu al zin in!    

 

De mentoren van de brugklas: 

Mevrouw Van Esch & Meneer Van der Meer  

Mevrouw Van der Linden, Meneer Van Spronsen & Meneer De Wit 

Mevrouw Jonker & Meneer Boschma 
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