
  

 
 

OM NIET TE VERGETEN!! 
 

 

Overzicht van activiteiten in de eerste schoolweken 
 

Dinsdag 23 augustus : introductieactiviteiten 

Deze eerste dag staat in het teken van kennismaking met je klas, je mentor(en) en de 

school.  

 

LET OP:  

De klassen Bk1A, Bk1B, Kt1A en Kt1B starten om 09.00 uur met de jaaropening in de 

aula op de Gershwinhof. Na de jaaropening ga je met je nieuwe klasgenoten en 

mentor(en) aan de slag! Het programma duurt tot ongeveer 13.30 uur. 

 

Voor deze dag moet je in ieder geval meenemen 

• eten en drinken 

• etui (pennen, kleurpotloden, stiften, puntenslijper, plakstift, schaar en geodriehoek) 

• tijdschriften waar in geknipt mag worden 

• je agenda 

• 1 pasfoto (als je je pasfoto voor de vakantie vergeten was) 

 

Woensdag 24 augustus tot en met vrijdag 26 augustus   

Les volgens rooster. 

 

Brugklaskamp : Maandag 26 september en dinsdag 27 september  

Maandag 26 september om 08.45 uur vertrekken we in twee groepen op de fiets naar ’t 

Wilgje in Buren, meer informatie volgt.  

 

Dinsdag 4 oktober : informatieavond (uitnodiging volgt). 

 

 

 

Mede namens de mentoren,  

mevrouw Marieke Hagenaars, mevrouw Monique Gelissen, mevrouw Sandra 

Hakkesteegt, mevrouw Sophie Hoefnagels, mevrouw Renske Sterkenburg, meneer Frank 

ten Berge en meneer John Malawauw. 

 

 

Mevrouw E.J. (Ellen) Hartman,  

conrector vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 

 

  



  

 
 

LIJST VOOR ZELF AAN TE SCHAFFEN MATERIALEN BRUGKLAS 
 

bo  broekje (donkerblauw) 

 

bo  zaalschoenen (geen zwarte zool) 

 

alg  schaar, voorzien van je naam 

 

alg  snelhechters (10) 

 

alg  USB-stick (minimaal 8 GB) 

 

alg  schriften met lijntjes papier 

 

alg  agenda 

 

alg  etui met pennen, stiften, lijm, kleurpotloden, puntenslijper 

 

en  woordenboek E-N 

 

en  woordenboek N-E 

 

M&M  multomap voor mens & maatschappij (M&M) 

 

te/bv puntenslijper en gum 

 

te/bv tekenpotlood 2B, B en HB 

 

sc  2H potlood 

 

sc  vulpotlood 0.5 mm + vulling 2H 

 

wi  geodriehoek 

 

wi  passer 

 

wi  rekenmachine Casio FX82 EX 

 

wi  ruitjesschrift A-4 formaat 1 x 1 cm 

 


