Steenwijk, juli 2016

Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit 1VMa en 1VMb (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 (Dhr. D. Vossebelt).
 Uw kind heeft boeken nodig. Daar hoeft u niets voor te doen en u hoeft deze ook niet
te betalen. De school zorgt er voor dat uw kind, aan begin van het nieuwe schooljaar,
de boeken krijgt.
 We werken komend schooljaar ook met iPads. Deze (en informatie daarover) worden
z.s.m. in het begin van het komende schooljaar uitgereikt.
 In de komende periode krijgen de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen (óók de
nieuwe brugklassers ) een brief m.b.t. de kosten van de school. In oktober krijgt u de
factuur van deze kosten.
 Wat heeft uw kind in de brugklas nodig?
-

-

-

Schriften
We werken met schriften, niet met losse bladen in een multomap. Voor ieder vak
heeft uw kind speciale schriften en/of materialen nodig.
 Nederlands, Engels, Natuurkunde:
normaal schrift met lijntjes
 Biologie:
A3- schrift met lijntjes
 Wiskunde:
ruitjesschrift (1cm x 1 cm)
Voor de andere vakken geldt: wachten met aanschaffen!
Schrijfspullen
Een agenda en een stevige boekentas.
Voor lichamelijke opvoeding kunnen de kinderen sportkleding en sportschoenen naar
eigen keuze gebruiken.
Voor wiskunde heeft uw kind onder meer nodig: een passer, een geodriehoek en een
rekenmachine. Wacht met de aanschaf van de rekenmachine tot de docent u hierover
meer informatie geeft.
Een etui met inhoud: blauwe pen, potlood, schaar, passer, gum, prittstift,
puntenslijper, kleurpotloden.
Tijdens de eerste tekenles krijgen alle leerlingen een tekendoos met daarin
materialen en gereedschappen die tijdens de les tekenen gebruikt worden. Niet
aanschaffen dus.

Z.O.Z.

Programma eerste dagen van het nieuwe schooljaar:
Maandag 29 augustus

Ophalen boeken (in gebouw Stationsstraat)
Om 13.30 uur.
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,
Dhr. D. Vossebelt
afdelingsleider Vakcollege

