Introductie klas 1 | schooljaar 2022/2023
Vrijdag 26 augustus 2022
09.00-11.00 uur Ophalen van je boeken in de sporthal!

Maandag 29 augustus 2022
Geen activiteiten voor klas 1. Je kunt natuurlijk wél de boeken (die dat nodig hebben)
kaften, etiketten plakken, schriften van je naam voorzien, je etui checken enz.

Dinsdag 30 augustus 2022
09.15-13.50 uur Introductie; dag 1 ‘Dag met de mentor’
Je gaat vandaag beter kennismaken met je mentor, je klasgenoten,
maar ook met het schoolgebouw en bijvoorbeeld de afspraken die
daarin belangrijk zijn te weten. Allerlei onderwerpen komen langs en
allerlei vragen worden beantwoord. Je haalt vandaag ook je laptop op,
als die besteld is bij The Rent Company. Verder kijken jullie samen
vooruit naar de sportieve tweede dag van de introductie.
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Neem vandaag in elk geval een pen en een lunchpakketje mee. Je mag
als je aankomt meteen naar het lokaal van jouw klas. Neem al je spullen
er maar mee naartoe, omdat je nog geen eigen kluisje hebt.

Woensdag 31 augustus 2022
09.15-13.30 uur Introductie; dag 2 ‘Sport- en speldag’
Verzamelen: plein Op deze sportieve sport- en speldag leer je vooral ook de andere eerste
klassen kennen. Trek lekker zittende kleding aan en neem iets te
snacken/ lunchen mee.
Na de sport- en speldag kan je mentor je vandaag al uitnodigen voor
een startgesprek. Daarin kletsen jullie samen over de zomervakantie,
over wat je wilt leren dit schooljaar. Maar ook over waar je hulp bij kunt
gebruiken, met welke eigenschappen je blij bent en welke soms lastig
zijn.

Donderdag 1 september 2022
09.15-12.30 uur Introductie; dag 3 ‘Klaar voor de start’
Vandaag kom je hopelijk met een goed opgeladen laptop naar school.
Doe er tot vandaag zelf thuis niks mee, want we gaan hem samen
installeren. De Wi-Fi, jouw eigen schoolmail, het roosterprogramma
‘Zermelo’. Maar ook ‘Magister’, het programma waarin je je huiswerk,
digitale boeken en cijfers kunt vinden.
Natuurlijk kijk je samen met je mentor vandaag ook vooruit naar je
eerste lesdag morgen.
Je mentor kan je ook vandaag uitnodigen voor een startgesprek.

Vrijdag 2 september 2022
Start lessen volgens verkort (!) rooster, dat je zelf kunt ontdekken via
Zermelo aan het einde van de zomervakantie. De lessen vandaag zullen
vooral in het teken staan van kennismaken en samen gevoel krijgen bij
hoe het jaar er bij een vak uit gaat zien. Leraren zullen focussen op de
verwachtingen en zullen de eerste tips geven voor een goede start.
Je mentor kan je ook vandaag nog uitnodigen voor een startgesprek.

Alvast voor in de gezinsagenda:
Maandag 12 september
Algemene ouderavond met de mentor
(tijd volgt)

Heel fijne vakantie verder!

