
 

 

Introductieweek brugklas 

Schooljaar 2021/2022  



Introductieweek brugklas 

 

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

 

Het schooljaar van 2021/2022 begint goed, want er staat een introductieweek op de 

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

 

Maandag 23 augustus   

Je bent vandaag nog lekker vrij. 

 

Dinsdag 24 augustus 

Vandaag worden jullie om 8:30 uur op school verwacht met je fiets op het voorplein.  

Het is belangrijk dat jullie alle schoolspullen meenemen, die op de algemene 

benodigdhedenlijst staan. Vandaag gaan we alles regelen zodat je volgende week 

met de lessen kunt beginnen. Denk aan het inloggen op de computer, Magister, 

CUP, kluissleutel etc. Ook checken wij of alle schoolspullen op orde zijn. 

Wij zullen ook op de schoolfoto gaan, dus zet je mooiste glimlach op! 

Dinsdag 24 
augustus 

8:30 uur verzamelen op het voorplein met je fiets. Melden bij de 
mentoren. 
1A  Mevrouw Irmak en mevrouw Maij 
1B  Meneer van der Meer en mevrouw van Esch 
1C  Mevrouw Detering en mevrouw van Soest 
1D  Mevrouw De Greeuw en meneer Geldermans 
 
Schoolfoto 
Ontvangen kluissleutel 
Inloggen ( Magister, CUP etc.) 
 
Meenemen:  
 -     algemene schoolspullen (zie brief juni 2021) 
-      Iets te eten en drinken 

 
De dag zal ongeveer tot 12:00 uur duren. 
 

 

Woensdag 25 augustus 

Vandaag worden jullie om 09.30 uur op school verwacht. Jullie gaan vandaag aan de 

slag met jullie mentoren met het inoefenen van de routines op school en jullie zullen 

je Plenda ontvangen. Daarna gaan we op de fiets naar Hoofddorp om te gaan 

bowlen bij Claus partyhouse Bowling. Na het bowlen zullen we daar lunchen en 

fietsen we gezamenlijk weer terug naar school. 



Woensdag 25 
augustus 

09.30 uur op school 
 
Oefenen routines 
Plenda introductie 
 
11.00- 11.15 uur   
Pauze 
 
11.15 -12.00 uur 
Kennismakingsspel 
 
12.00 uur 
Fietsen naar Claus partyhouse in Hoofddorp 
 
13.00 – 14.00uur  
Bowlen + lunch 
 
14.15 uur  
Terug naar school fietsen 
 
Meenemen:  
-     Algemene schoolspullen (zie brief juni 2021). 
-     Iets te eten en drinken als tussendoortje. 
 

 

Donderdag 26 augustus 

Vandaag worden jullie wederom om 09.30 uur op school verwacht en ga je eerst 

weer aan de slag met je mentoren. De routines en de Plenda worden herhaald en we 

gaan aan de slag met een les over normen en waarden. Ook zal het pestprotocol 

worden ondertekend door alle leerlingen. Na een korte pauze fietsen we met de klas 

naar het sportveld. Hier hebben we een slagbal toernooi. Daarna fietsen we weer 

terug naar school en sluiten we de dag af met een BBQ voor alle leerlingen. 

Donderdag 26 
augustus 

09.30 uur op school 
 
Oefenen routines 
Plenda herhaling 
Les over normen en waarden 
Pest protocol 
 
11.00- 11.15 uur   
Pauze 
 
11.15 uur 
Fietsen naar het sportveld 
 
12.00 – 13.45 uur 
Slagbal toernooi 
 
13.45 uur 
Terug naar school fietsen 
 



14.30 uur – 16.30 uur 
BBQ op school voor leerlingen. 
 
Meenemen:  
-     Algemene schoolspullen (zie brief juni 2021). 
-     Iets te eten en drinken als tussendoortje. 
-     Lunchpakket  
-     Sportkleding en gymschoenen voor buiten. Bij slecht weer      
gymschoenen voor binnen mee. 
 

 

Vrijdag 27 augustus 

Ook vandaag word je om 09.30 uur op school verwacht. We starten weer met het 

herhalen van de routines en gaan aan de slag met CUP. Na een korte pauze fietsen 

we naar de Pathé in Haarlem. Hier zullen we een film gaan kijken. Na afloop fietsen 

we weer terug naar school en sluiten we de dag af. 

Vrijdag 27 
augustus 

09.30 uur op school 
 
Oefenen routines. 
CUP-uitleg & invullen. 
 
11.00-11.15 uur  
Pauze 
 
11.15 uur 
Fietsen naar de Pathé in Haarlem 
 
12.00- 14.00 uur  
Film  
 
14.00 uur 
Terug naar school fietsen 
 
Meenemen: 
-     Algemene schoolspullen (zie brief juni 2021). 
-     Iets te eten en drinken als tussendoortje. 
-     Lunchpakket  
 
 
 

 


