
 

 
Den Burg, 7 juli 2020 
 
 
Betreft: start van het nieuwe schooljaar 
 
 
 

Beste leerlingen, geachte ouder(s) / verzorger(s),  
  
Graag wil ik jullie via deze brief informeren over de start van het nieuwe schooljaar. 
Voor de leerlingen van vmbo/mavo klas 3 en klas 4 zal het nieuwe schooljaar op woensdag 
19 augustus 2020 starten met een introductiedag. Hieronder vinden jullie de informatie voor 
deze dag. 
 
Hoe laat word ik verwacht? 
Op 19 augustus worden de leerlingen om 8:30u op school verwacht. Het streven is om het 
introductieprogramma rond 13:00u af te ronden. 
 
Wat staat er op het programma? 
Het programma bestaat uit twee delen. 
Deel 1 zal een kennismaking met de coach zijn, deze coach zal algemene informatie over 
schoolzaken met de leerlingen doorspreken. Tijdens dit onderdeel zullen ook de teamleider 
en de leerlingcoördinator de groepen langs gaan om kennis te maken en zich voor te stellen. 
 
Deel 2 gaat om een meer gerichte kennismaking met je (nieuwe) klasgenoten. De klassen 
zijn voor een groot deel anders samengesteld, bijvoorbeeld vanwege verschillende 
pakketkeuzes, dus is het goed om je nieuwe klasgenoten te leren kennen. 
Dit onderdeel zal o.a. bestaan uit het in groepjes zélf verzorgen van de lunch voor de hele 
klas. 
Voor de lunch is een budget beschikbaar voor boodschappen. Omdat er misschien leerlingen 
zijn die thuis het een en ander willen voorbereiden (bijv. het bakken van een taart of cake), 
willen we jullie alvast hiervan op de hoogte brengen. Het bonnetje van de boodschappen 
kun je na afloop met Dhr. Huizinga afhandelen. 
 
Wat moet ik meenemen op 19 augustus? 
We verwachten dat je deze dag in ieder geval bij je hebt: 

- Een papieren agenda 
- Je opgeladen laptop 
- Je etui met schrijfgerei 



 

 
Wij hopen op een fijne, geslaagde en leerzame dag! 
 
De lessen starten volgens rooster op 20 augustus. Die dag is ook de schoolfotograaf 
aanwezig. 
 
Namens het hele team bovenbouw vmbo/mavo een fijne zomer gewenst! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
M.W.H. de Jong 
Teamleider bovenbouw vmbo/mavo 
 
 

 


