
 

Den Burg, 20 juli 2021 
 
Beste ouders / verzorgers van leerlingen uit leerjaar 1, 
 
In de week van maandag 23 augustus t/m vrijdag 27 augustus 2021 gaan op 
OSG De Hogeberg de introductiedagen voor de leerlingen en ook de lessen 
weer beginnen!  
Voor de brugklassers betekent dit in eerste instantie dat zij op maandag 23 
augustus of op dinsdag 24 augustus hun laptop komen ophalen op school 
(of met hun eigen laptop naar school komen) en gaan inloggen in het systeem. 
Wij nodigen de brugklasleerlingen uit via onderstaand schema voor een uitleg- 
en inlogsessie op school: 
Maandag 23 augustus: 8.30 uur – 11.00 uur      KM1a 

12.00 uur – 15.00 uur    KM1b   
Dinsdag 24 augustus 8.30 uur – 11.00  uur     HV1a                                                          

12.00 uur – 15.00 uur    HV1b 
Ter info: de leerlingen uit B1a en B1b werken met laptops van school en hoeven 
geen laptops aan te schaffen. 
De leerlingen verzamelen zich na binnenkomst op de trap in de centrale hal en 
gaan vervolgens per klas samen met een begeleider naar een lokaal voor de 
uitreiking van de laptops en de instructie die daar bij hoort.  
Ter info: De Gemeente Texel heeft regelingen voor ouders met een laag 
inkomen voor de aanschaf van laptop en huiswerkondersteuning. Via de 
website van de Gemeente Texel is daarover meer informatie te vinden. 
https://www.texel.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mPag=3431&mNch=pl0ms5
paiw 
 
Op woensdag 25 augustus en donderdag 26 augustus zijn er twee 
introductiedagen voor de brugklas. Deze dagen zijn bedoeld om de leerlingen 
in hun klas met elkaar, met de school en met onze manier van werken te laten 
kennismaken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Op woensdag 25 augustus worden de brugklasleerlingen om 8.30 uur verwacht 
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in de school op de trap in de centrale hal. De dag eindigt rond 14.30 uur.                                                                                                                                                                 
Op donderdag 26 augustus worden de leerlingen opnieuw om 8.30 uur 
verwacht, nu in een lokaal (de indeling wordt op woensdag 25 augustus 
bekend gemaakt). De schoolfotograaf is ook aanwezig op donderdag. Het 
programma eindigt rond 14.30 uur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Alle leerlingen worden begeleid door hun coach(es) en andere begeleiders. 
Graag voor de lunch op woensdag eten en drinken meenemen! Voor de lunch 
op donderdag worden afspraken gemaakt. Graag op beide dagen een goed 
gevulde etui, een schrift / multomap en een opgeladen laptop meenemen! 
Op vrijdag 27 augustus starten de lessen volgens het rooster voor alle 
brugklasleerlingen en worden zij verwacht in de lokalen waar zij de lessen 
volgen. De dag eindigt volgens het rooster (wordt op woensdag 25 augustus 
bekend gemaakt).                                                                                                                         
 
Ik kijk er naar uit alle brugklassers weer te zien op maandag 23 augustus en 
dinsdag 24 augustus. We gaan er gezellige en leerzame introductiedagen van 
maken en een succesvol schooljaar! 
 
Met vriendelijke groet, ook namens de coaches brugklas en leerlingcoördinator 
onderbouw Kirsten Post, 
Inge van der Linden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Teamleider onderbouw OSG De Hogeberg 
 
 
 


