Aan de ouders/verzorgers van
leerlingen brugklas 2020 - 2021

Betreft: start schooljaar leerjaar 1

Hoorn, juli 2020

Beste leerling en ouders/verzorgers,
In deze brief staat informatie over de eerste schoolweek. Gelukkig hebben we gehoord dat de scholen
na de vakantie weer normaal open kunnen. Leerlingen onderling hoeven geen afstand te houden,
alleen docenten nog wel. We gaan ervan uit dat dit ook de situatie is als we starten. Mocht er in de
vakantie toch anders besloten worden door de overheid, dan ontvang je daar bericht over in de week
voor we starten.
De 1e schooldag
Op maandag 17 augustus verwachten we je om 13.30 uur in de aula van de school.
De eerste schooldag is rond 16.00 uur afgelopen.
Het programma voor deze eerste schooldag ziet er voor jou als volgt uit:
• We starten in de aula. Vanuit daar ga je met je mentor naar een lokaal.
• Dan (opnieuw) kennismaken met de mentor en de klas.
• Je krijg een kluisje toegewezen. Voor het gebruik van je kluisje ontvang je een pasje
• Uitreiking boekenpakket; zorg ervoor dat je een stevige tas bij je hebt om je boeken
mee te nemen.
• Je ontvangt je lesrooster.
• We gaan je account in orde maken voor bijvoorbeeld Magister (app waar je cijfers, huiswerk
enz. in staan) en Zermelo (voor je rooster)
Wat je de 1e schooldag mee moet nemen:
•
•
•
•

een schoolagenda
gevulde etui
10 euro borg meenemen voor je kluispas
Je smartphone. Download thuis alvast de app Magister en de app Zermelo.

Zo zien ze eruit:

De 2e schooldag
Op dinsdag 18 augustus verwachten we je om 8.30 uur op school, in de klas van de mentor.
Deze dag is rond 14.00 uur afgelopen.
Het programma voor deze dag ziet er voor jou als volgt uit:
•
•

activiteiten in de eigen klas
actief kennismakingsprogramma buiten school. Voor dit onderdeel heb je een fiets nodig!
Wat we precies gaan doen houden we nog als verrassing, maar het is leuk, actief, sportief
en gezellig!

Wat je de 2e schooldag mee moet nemen:
• een schoolagenda
• gevulde etui
• je smartphone
• een lunchpakket
• een fiets

Vanaf woensdag 19 augustus beginnen de lessen volgens het rooster.
Neem dus je boeken mee. De schoolboeken moeten dan ook gekaft zijn. Op YouTube vind je daar
handige instructievideo’s voor.
Let op: bij mooi weer wordt er met gymnastiek buiten gesport. Dat doen wij op het complex van de
hockeyvereniging WFHC, op ongeveer 10 minuten fietsen van school. Kom je dus met het openbaar
vervoer, houd er dan rekening mee dat je een fiets op school nodig hebt voor gymnastiek, maar ook
als je bijvoorbeeld talent-uur sport kiest. Je kunt eventueel een fiets op school laten staan.
De informatie over de 1e week kun je ook terugvinden op de website newton.atlascollege.nl

We wensen je een prettige vakantie en tot ziens in het nieuwe schooljaar!

Namens het team,

Dhr. M. Zonneveld
teamleider leerjaar 1
e-mail: m.zonneveld@atlascollege.nl

