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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 
 

 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) en aan de leerlingen van de brugklassen 2021-2022 

 

 

Vinkeveen 20-7-2021 

 

 

Betreft: introductiedagen brugklas; 31 augustus, 1 en 2 september 2020; 

kenmerk 20210721-1658 

 

 

Beste leerling, geachte heer/mevrouw,  

 

Het duurt nog even, maar dan staat er ook wat te gebeuren! De introductiedagen voor de 

brugklassen 2021-2022! 

 

Zoals het er nu naar uitziet kunnen wij met volledige klassen starten waarbij de 

leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand tot elkaar hoeven te bewaren. Dat maakt het 

voor ons mogelijk introductiedagen te organiseren zoals we gewend zijn. Hieronder 

vertellen we in grote lijnen wat je kunt verwachten en krijg je belangrijke informatie! 

 

Dag 1, dinsdag 31 augustus 

 

We starten om 09.00 uur. Deze dag maken we kennis met elkaar, leer je het gebouw 

kennen, doen we spelletjes en opdrachten, wordt de kluissleutel uitgedeeld en als je een 

laptop bij de Rent Company hebt besteld krijg je die ook vandaag. Je hoeft deze dag zelf 

geen lunch mee te nemen, daar zorgen wij voor! Neem je wel een goed gevuld etui 

mee naar school? Niet onbelangrijk: de schoolfotograaf komt ook vandaag. Altijd 

handig om te weten! 

We verwachten dat we rond 14.15 deze dag klaar zijn. 

 

Dag 2, woensdag 1 september 

 

Op woensdag starten we een half uurtje eerder, om 8.30. We gaan verder met spelletjes 

en opdrachten en we besteden veel aandacht aan het installeren van diverse 

programma’s op je laptop, zodat we het schooljaar goed kunnen starten. Neem je een 

tussendoortje,  lunch en drinken mee en natuurlijk je opgeladen laptop? 

 

Aan het eind van de ochtend beginnen we met de ‘dansdag’, dus makkelijk zittende 

kleding is wel fijn. In drie verschillende groepen bereiden we een dans voor en om 13.30 

geven met elkaar een voorstelling. 

Normaal gesproken nodigden we ouders, broertjes, zusjes en andere belangstellenden uit 

om de voorstelling live te kunnen zien. Vermoedelijk geldt ook op 1 september de ‘1,5 m 

afstand’ regel voor 18+ nog steeds en moeten wij het anders aanpakken.  
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Onder voorbehoud nodigen we 1 persoon per leerling uit om te komen kijken naar de 

voorstelling op 1 september om 13.30. Wij vragen u dringend zich hieraan te houden.  

Wij zullen het u tijdig laten weten als blijkt dat de voorstelling zonder publiek gedanst 

moet worden. Gelukkig is er altijd nog wel een grote groep leerlingen die de dans kan 

zien! Na de voorstelling mag iedereen naar huis. 

 

Dag 3, donderdag 2 september 

 

We starten op donderdag pas 10.00 uur, omdat deze dag later eindigt dan de andere 

dagen. In de ochtend gaan we aan de slag met de portal. Je leert iets over plannen, de 

agenda, werk- en leerdoelen, coachgesprekken enz.  

 

We sluiten de introductiedagen sportief af. ‘s middags gaan we met een gehuurde bus 

naar Fun forest in het Amsterdamse bos. In de bus moet je een mondkapje op. Zorg dus 

dat je dit bij je hebt. 

 

In Fun forest moet je vanwege Covid-19 

handschoenen aan. Deze neem je zelf 

mee. Het mogen winter-, sport- of 

tuinhandschoenen zijn, het maakt niet 

uit, als ze maar niet van rubber of plastic 

zijn. Ben je handschoenen vergeten mee 

te nemen van huis, dan kun je voor €2,- 

daar handschoenen kopen. 

 

Wat je ook mee moet nemen is je lunch 

en drinken en trek kleding aan waarin je 

lekker kunt klauteren en klimmen! Het is 

handig om een plastic tas mee te nemen 

voor je spullen die je mee wil nemen 

naar het klimbos. Slippers zijn heel leuk, 

maar niet echt geschikt voor de activiteit 

die we gaan doen.We verwachten rond 

18.00/18.15 uur weer terug bij school te zijn! 

 

Na deze drie dagen, waarin we elkaar vast goed hebben leren kennen, starten we op 

vrijdag 3 september met de lessen volgens het rooster.  

 

Ik vertrouw erop u/jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en we zien er naar 

uit iedereen op 1 september te verwelkomen! 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

Marijke Verkaik,   vrkm@hetvlc.nl  coach GO1A 

Lianne Jensema  jsml@hetvlc.nl  coach GO1A 

Carmen Hoogenboom, hom@hetvlc.nl  coach GO1B 

Julia van der Pol,   polj@hetvlc.nl coach GO1C 

Sanne van Doorn,   drns@hetvlc.nl  coach GO1C 

Titia Hauptmeijer,  hptt@hetvlc.nl  coach GO1C 

Marga Hoohenkerk  hhk@hetvlc.nl  teamleider, locatie Vinkeveen 
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