Steenwijk, juli 2016

Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit 1Pa (2016-2017),
In deze brief krijgt u van mij algemene informatie over de school. De schoolgids 2016-2017
verschijnt direct aan het begin van het nieuwe schooljaar op de website. Wat u op korte
termijn aan informatie nodig heeft, staat in deze brief. Mochten er toch nog onduidelijkheden
zijn, dan kunt u contact opnemen met de school (0521-512220) en de vragen voorleggen
aan ondergetekende (Mw. E. Abrahams).
 Uw kind heeft boeken nodig. Deze zijn al op school en hoeft u dus niet te bestellen.
Deze worden aan het begin van het jaar aan uw kind uitgereikt. De boeken gaan,
gedurende het schooljaar, niet met uw kind mee naar huis, maar worden op school
gebruikt. De kosten van de boeken worden door de overheid betaald.
 In de komende periode krijgen de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen (óók de
nieuwe brugklassers) een brief met daarin een overzicht van de kosten van de school.
In oktober krijgt u de nota van deze kosten, o.a.: leerjaarbijdrage, ouderbijdrage,
kosten van schoolreizen en excursies.
 We werken komend schooljaar ook met iPads. Deze (en informatie daarover) worden
z.s.m. in het begin van het komende schooljaar uitgereikt.
 Wat heeft uw kind in de brugklas nodig?
-

Voor lichamelijke opvoeding kunnen de kinderen sportkleding en sportschoenen naar
eigen keuze gebruiken.
Zwemkleding
Voor de eerste weken: pen en potlood. Daarna ontvangen ze op school een
schrijfgereidoos met daarin alle benodigdheden.
Stofmap (opbergmap voor papieren).
Voor in de tuin: laarzen of (oude) dichte schoenen.

Z.O.Z.

Programma eerste dagen van het nieuwe schooljaar:
Maandag 29 augustus:

13.30 uur: aanwezig zijn in de kantine.
Lesrooster wordt uitgereikt.
Bespreking met de mentor.
Het hele programma neemt ongeveer een
uur in beslag.

Dinsdag 30 augustus:

Kennismakingsactiviteiten.
Daarover wordt maandag 29 augustus
meer bekend gemaakt.

Woensdag 31 augustus:

De eerste gewone lessen.



Zeer belangrijk! Uw kind krijgt de beschikking over een kluisje. De kosten hiervan
worden verrekend met de ouderbijdrage.



Op een gewone lesdag zien de lestijden er als volgt uit:
1e uur
2e uur

08.20 - 09.10 uur
09.10 - 10.00 uur

Pauze 10.00 - 10.20 uur
3e uur
4e uur

10.20 - 11.10 uur
11.10 - 12.00 uur

Pauze 12.00 - 12.30 uur
5e
6e
7e
8e

uur
uur
uur
uur

12.30
13.20
14.10
15.00

-

13.20
14.10
15.00
15.50

uur
uur
uur
uur

Voor meer informatie:
zie de schoolgids 2016- 2017 die aan het begin van het nieuwe schooljaar op de website
wordt geplaatst: www.rsgtrompmeesters.nl
Met vriendelijke groeten,
Mevr. E. Abrahams
afdelingsleider Praktijkonderwijs

