PROGRAMMA BRUGKLAS EERSTE SCHOOLWEEK

Beste eersteklasser,

Nu ben je nog lekker aan het genieten van je vakantie. Maar maandag 2 september is het zover: dan
ga je beginnen op Sorghvliet. Hieronder kan je alvast lezen hoe laat je waar moet zijn en wat je moet
meenemen. En ook hoe laat je weer uit bent ☺
Maandag 2 september: om 8:30 uur openen we het schooljaar in de aula en daarna haal je je boeken
op. Neem een grote sterke tas mee! Als je je boeken in ontvangst hebt genomen, mag je weer naar
huis en heb je de rest van de dag om je boeken te kaften.
Dinsdag 3 september: om 9.00 uur word je verwacht op de eerste verdieping waar je mentor &
hulpmentoren jou en je klasgenoten informatie geven over school en het brugklaskamp. Je gaat ook
alvast een beetje kennismaken met je nieuwe klasgenoten. Je neemt mee: een pen en EEN RECENTE
PASFOTO. Rond 14:00 à 14:30 uur ben je uit.
Woensdag 4 september: om 8.30 uur ben je aanwezig op het schoolplein. Je meldt je bij je mentor.
Om 9.00 uur vertrekt de bus naar de Paasheuvel in Vierhouten, waar we tot vrijdag zullen blijven op
brugklaskamp. Zie voor info over wat mee te nemen de ‘paklijst werkweek klas 1’ op de website.
Vrijdag 6 september: hopen we tussen 15.00-15.30 uur weer op school te arriveren. En daarna mag
je thuis gaan uitrusten! De week erna beginnen de echte lessen.
Tot maandag 2 september!
Met hartelijke groet,
Mede namens de mentoren,

Mevrouw Welten

P.S.: aan ouders die zich afvragen of leerlingen op de middelbare school nog uitgezwaaid worden als
ze op kamp gaan… het antwoord is: jazeker! En ze vinden het ook prettig om na een vermoeiend
kamp weer opgehaald te worden met hun zware tas.

