Ridderkerk, 19-7-2021
Aan de ouder(s)/ verzorger(s) van de leerlingen van het 1e leerjaar.

Betreft: start schooljaar 2021 – 2022

Geachte ouder(s) /verzorger(s),
Het schooljaar is zo goed als afgelopen en langs deze weg wil ik u informeren over de start van
het schooljaar 2021 - 2022.
Roosterzaken:
- Maandag 30 augustus : de kinderen zijn deze dag vrij.
Het programma van de eerste lesweek zal in het teken van teambuilding staan. Het doel van het
introductieprogramma is dan ook kennismaken met elkaar en de school. Er zullen dus geen
regulieren lessen gegeven worden.
- Dinsdag 31 augustusr : start van het schooljaar. Zie onderstaande schema voor de starttijden.
Klas
Mentor
Tijden 31-08-2020
Plaats
1K
Dhr. D. v.d. Laarse
09.30 – 12.00 uur
Grand Canyon
1L
Mvr. D. v.d. Linden
09.30 – 12.00 uur
Grand Canyon
1P
Mvr. J. Frank
09.30 – 12.00 uur
Grand Canyon
De leerlingen starten onder leiding van de afdelingsmanager in de Grand Canyon en gaan
vervolgens met de mentor naar een lokaal.
- Woensdag 1 tot en met vrijdag 3 september:
Gedurende deze dagen worden er teambuildingsactiviteiten gedaan. Daarnaast ontvangen de
leerlingen alle informatie om goed voorbereid aan het schooljaar te kunnen beginnen. Het
exacte programma voor deze dagen wordt in de laatste week van de vakantie via de mail
bekend gemaakt.
Schoolboeken
Uw kind heeft een brief en een boekje ontvangen voor het bestellen van de juiste schoolboeken
via de website van de firma Van Dijk : www.vandijk.nl.
Hierbij is belangrijk dat u bij het bestellen van de boeken de juiste klas en het juiste niveau
aangeeft. Daarnaast is het tijdig bestellen van de boeken van belang om bij de start van het
schooljaar de juiste boeken te hebben.
LET OP: sommige boeken hebben een ICT activeringscode op de achterkant van de boeken of op
de cellofaanverpakking. Deze moet u / uw kind goed noteren / bewaren!

Chromebook
Omdat sommige schoolboeken niet in een papieren vorm maar een digitale vorm besteld
worden is het belangrijk om ook de Chromebook tijdig te bestellen. Als bijlage bij deze brief is de
herinneringsbrief van de Rentcompany opgenomen. Hierin wordt nogmaals uitgelegd hoe de
Chromebooks besteld kunnen worden.
Overige benodigdheden
Naast de schoolboeken en de laptop zijn er spullen, die uw zoon/dochter moet aanschaffen voor
het komend schooljaar.
Schoolbenodigdheden Algemeen:
• Schoolagenda : In leerjaar 1 is het gebruik van de 1-blikagenda verplicht. Deze zal door
de school geleverd worden.
• Stevige, waterdichte school- of rugtas
• Kaftpapier
• Etui met : pennen (verschillende kleuren), passer, geodriehoek, gum, potloden,
puntenslijper
• Rekenmachine: casio fx-82 MS of nieuwe versie. Een grafische rekenmachine is niet
toegestaan
• Oortjes/koptelefoon voor de computer
• Gymnastiekkleding; Advies korte blauwe of zwarte broek, wit shirt. Sportschoenen
zonder zwarte zolen!
Vakspecifieke schoolbenodigdheden :
Wiskunde
A3 Formaat ruitjesschrift,
Aardrijkskunde
A4 formaat lijntjesschrift,
Bosatlas hoeft NIET besteld te worden
Geschiedenis
A4 formaat lijntjesschrift,
Nederlands
Schrift A4 lijntjes, woordenboek
Biologie
A4 formaat lijntjesschrift
Beeldende Vorming
HB potlood, 2B potlood, set kleurpotloden, liniaal 30 à 40 cm
Duits
A4 formaat lijntjesschrift
Bereikbaarheid van de school :
De school is vanaf woensdag 25 augustus weer telefonisch bereikbaar.
Namens het gehele mavoteam wens ik u en uw familie een fijne zomervakantie. Wij hopen de
kinderen in goede gezondheid op dinsdag 31 augustus op school te mogen ontvangen.
Ik hoop u door middel van deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen
heeft verneem ik dat graag van u.
Met vriendelijke groeten,
J. G. van Sichem
Afdelingsmanager mavo

