
Programma eerste schoolweek voor de brugklassen van A + AH:
23 t/m 29 augustus 2022

Maandag 22 en dinsdag 23 augustus: roostervrije dagen
Je hoeft vandaag nog niet naar school.
Elk schooljaar zijn er organisatiedagen. De docenten en overige personeelsleden zijn
gedurende de organisatiedagen wel op school, maar de leerlingen zijn dan vrij. Deze 2
dagen zijn organisatiedagen.

Woensdag 24 augustus:
We willen je op deze dag graag ontvangen.

● We ontvangen je om 08:20 uur in het AH-gebouw. De dag duurt voor jullie tot
ongeveer 13:20 uur

● Op de televisieschermen in de centrale hal van beide gebouwen staat waar je moet
zijn. Jouw mentor of coach is dan ook aanwezig.

Vandaag start het introductieprogramma:
Op deze dag maak je verder kennis met je mentor/coach, de schoolorganisatie en met
elkaar. Verder is er een onderdeel sport en spel, wordt jouw rooster en kluissleutel
uitgedeeld. Ook krijg je veel algemene informatie.

Neem vandaag het volgende mee:
● Schoolspullen: tas, pen, agenda, schaar, kleurpotloden
● Sportkleding en sportschoenen, evt. deodorant
● Broodje o.i.d. voor de ochtend en drinken (geen energiedrank)

Donderdag 25 augustus:
Je wordt om 08.20 uur op school verwacht. Het programma duurt tot 14.10 uur.

Vandaag worden de chromebook met inlogcodes uitgereikt en gaat het
introductieprogramma verder met o.a. een programma met de taaldocent en coach.

Neem vandaag het volgende mee:
● Lunchpakket en drinken (geen energiedrank)
● Schoolspullen: chromebook, tas, pen, agenda, schaar, kleurpotloden
● Maak je gebruik van een laptop ivm een chromebook, neem deze dan de rest van de

week mee naar school!

Vrijdag 26 augustus:
Je wordt om 08.20 uur op school verwacht. Het programma duurt tot 14.10 uur.

Ook op deze dag gaan we door met de gewenningsdagen.
● Toneelvoorstelling ‘Klappen voor Bart’ en hierover napraten met de klas en

mentor/coach.
● Een programma met de taaldocent en coach.

Neem vandaag het volgende mee:
● Lunchpakket en drinken (geen energiedrank)
● Schoolspullen: chromebook (of eigen laptop), tas, pen, agenda, schaar, kleurpotloden



Maandag 29 augustus:
Je wordt om 08.20 uur op school verwacht. Het programma duurt tot 15:15 uur.

De laatste dag van de gewenningsdagen is aangebroken. Het programma ziet er vandaag
als volgt uit:

● Een programma met de taaldocent en coach.
● ‘s Middags hebben we een feestelijke gezamenlijke lunch.
● Deze dag krijg je een theaterworkshop die eindigt in een battle tussen de andere

klassen. ‘s Middags hebben we een feestelijke gezamenlijke lunch. Afhankelijk van in
welke klas je zit heb je ‘s ochtends of ‘s middags nog taal/coachles.

Neem vandaag het volgende mee:
● Je hebt een gezamenlijke lunch met je klas waar de leerlingen zelf spullen voor mee

zullen nemen.
● Schoolspullen: tas, pen, agenda, schaar, kleurpotloden, chromebook (of eigen

laptop).

Tot slot.
We zullen er alles aan doen om je zo goed mogelijk te begeleiden tijdens deze eerste week,
maar natuurlijk ook de rest van het schooljaar. Je hoeft nu nog niet alles weten. Daar is deze
introductieweek juist voor bedoeld. Stel gerust je vragen aan je mentor/coach of aan een
andere medewerker. Een goede eerste week gewenst!


