
 

 

 

Introductieweek brugklas 

Schooljaar 2020/2021   



Introductieweek brugklas 
 

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

Het schooljaar van 2020/2021 begint goed want er staat een introductieweek op de 

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

 

Maandag 17 augustus   
Je bent vandaag nog lekker vrij .  

 

Dinsdag 18 augustus  
Om 11.30 uur worden alle leerlingen van de brugklas 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 13.30 uur.  

 

Woensdag 19 augustus  
Vandaag begint de dag om 8.30 uur op school. We 

verzamelen in de klas en fietsen dan naar het sportveld. 

Kom dus op de fiets!.  

Op het sportveld houden we een sportdag. Zorg dat je 

alvast sportieve kleding aan hebt. Neem een 

lunchpakket en wat te drinken mee. We zijn om 

ongeveer 12.30 uur klaar en weer op school. 

 

 

Donderdag 20 augustus  
Vandaag kom je weer op de fiets naar school. We beginnen 

om 10.30 uur op school met de muziekbingo. Daarna fietsen 

we naar Pathe Haarlem. Om 15.00 uur zijn we weer terug op 

school voor een overheerlijke BBQ.  De BBQ duurt tot 17 uur. 

Vrijdag 21 augustus  
Vandaag kom je weer met de fiets naar school. We beginnen 

om 10.30 uur op school. Klas 1b en 1c starten op school met 

een spel. Klas 1a en 1d starten ook op school en fietsen 

gezamenlijk naar het sportveld voor het slagbaltoernooi. Halverwege de dag wisselen 

de groepen van onderdeel.  
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Wij hebben er nu al zin in!    

 

De mentoren van de brugklas: 

1a: Meneer Boschma & mevrouw Younes 

1b: Mevrouw Wouters-Glijnis & meneer Hendriks 

1c: Mevrouw Van Esch & meneer Van der Meer 

1d: Mevrouw Maij & meneer Verberne 

 

 


