
 

Den Burg, 20 augustus 2021 
 
Betreft: start schooljaar 2021-2022 leerjaar 2 
 
Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers,  
  
Graag wil ik jullie via deze brief informeren over de start van het nieuwe schooljaar. 
Voor de leerlingen van leerjaar 2 zal het nieuwe schooljaar op woensdag 25  en 
donderdag 26 augustus 2021 starten met twee introductiedagen. Hieronder vinden 
jullie de informatie voor deze dagen. 
 
Hoe laat word ik verwacht? 
Op 25 augustus worden de leerlingen om 09.00u op school verwacht. Het streven is 
om het introductieprogramma voor leerjaar 2 rond 14.20u af te ronden. Je hoort op 
woensdag hoe laat je op donderdag verwacht wordt. De dag eindigt weer om 14.20u. 
Bij binnenkomst in de school zal op het bord in de centrale hal te lezen staan in welk 
lokaal je je klas en coach kunt vinden. 
 
Wat staat er op het programma? 
Het programma bestaat tijdens de twee introductiedagen uit twee delen: 
Er zal een kennismaking met de coach(es) zijn, deze coach(es) zal (zullen) 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. 
En er is een deel met een meer gerichte kennismaking met je (nieuwe) klasgenoten. 
De klassen zijn voor een groot deel anders samengesteld, dus is het goed om je 
nieuwe klasgenoten te leren kennen. Er wordt samen gesport, er worden 
teambuildingspelen gedaan, er wordt samen gegeten. 
Op donderdag 26 augustus komt ook de schoolfotograaf. 
 
Wat moet ik meenemen op 25 en 26 augustus? 
We verwachten dat je deze dag in ieder geval bij je hebt: 

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



 

- Een lunch en wat te drinken voor woensdag 25 augustus 
 
Wij hopen op gezellige en leerzame dagen!  
De lessen starten volgens rooster op vrijdag 27 augustus.  
 
Met vriendelijke groet, 
Inge van der Linden, teamleider onderbouw OSG De Hogeberg 
 
 
 
 


