Ridderkerk, 27 september 2021
Betreft: start schooljaar
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Uw kind start volgende week bij ons starten in de brugklas. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat
dit zowel voor u als uw kind erg spannend kan zijn. Via deze weg ontvangt u alle informatie met
betrekking tot de start van het schooljaar.
Maandag 30 augustus
Op deze dag zijn de leerlingen nog vrij.
Dinsdag 31 augustus
Voor de leerlingen start het schooljaar op deze dag. Deze dag staat in het teken van kennismaken
met de klas en mentor. We starten de dag gezamenlijk waarna de kinderen met de mentoren
meegaan naar een lokaal. In het onderstaande schema ziet u hoe laat en waar uw kind op school
verwacht wordt. Er zullen collega’s bij de deur aanwezig zijn die de leerlingen de weg wijzen.
Start tijd
09.00 – 11.30
09.00 – 11.30
09.30 – 12.00

Klas
1C, 1D, 1E, 1F
1S, 1T, 1Y
1K, 1L, 1P

Lokaal
Oase (overblijfruimte)
V11
Grand Canyon (aula)

Woensdag 1 en donderdag 2 september
Op deze dagen is er een wisselprogramma met de volgende onderdelen:
1. ICT les
Tijdens de ICT les ontvangt uw kind de bestelde Chromebook. De leerlingen krijgen de
instructie met welke inlognaam en wachtwoorden de toegang tot de laptop verkregen kan
worden. Daarnaast worden de belangrijkste programma’s (office, mail, Zermelo en Magister)
behandeld, zodat iedere leerling aan het einde van de les toegang heeft tot deze programma’s
2. Totally Traffic- Fiets4Safe
Dit programmaonderdeel wordt verzorgd door gastdocenten van projectbureau ZAT. Het is
een klassenstrijd, waarin de leerlingen allerlei verkeerssituaties op moeten lossen en vragen
moeten beantwoorden. De leerlingen zullen :
- Gevaarlijke verkeerssituaties moeten verbeteren
- Diverse verkeergerelateerde vragen in sneltreinvaart moeten beantwoorden
- Een school-thuis-route virtueel fietsen (4D)
- Coördinatie en reactievermogen toetsen
3. Escape Room – Break in tot he school
De leerlingen spelen in kleinere groepen een puzzelspel waarbij zij proberen onopgemerkt in
de les te komen.
4. Creatieve opdracht
Iedere leerling krijgt een grote envelop die ze gaan vullen met een aantal zaken.
Wanneer de leerlingen de school verlaten krijgen ze bij de diploma uitreiking de envelop terug.
•

De onderdelen zijn:
Schrijf een brief aan jezelf waarin je je zelf feliciteert met het behalen van je diploma. Schrijf
hierin wat je bezig houdt, je hobby’s, je interesses, je angsten, waar je tegenop ziet, wat vind

•
•
•
•

je een uitdaging, hoe hoop je dat de komende 4 jaar eruit gaan zien, wie je leuk vindt en wie
niet etc. etc.
Een ingevuld blad “wie ben ik”
Een origami knutsel. Keuze uit Spinner, Kabuto, Kikker.
Een sudoku of woordzoeker.
Een collage met plaatjes uit tijdschriften.

5. Positieve groepsvorming
Facet Ridderkerk verzorgt voor ons dit onderdeel. Aan de hand van
samenwerkingsopdrachten zullen de leerlingen elkaar en de mentor beter leren kennen.
6. Foto challenge
Aan de hand van een opdrachtenlijst moeten de leerlingen in een bepaalde tijd zoveel
mogelijk opdrachten uitvoeren. Van de uitgevoerde opdracht dient een selfie gemaakt te
worden en ingeleverd.
Vrijdag 3 september
Op deze dagen is er een wisselprogramma met de volgende onderdelen :

1. Lasergamen
Dit onderdeel spreekt voor zicht. In een van onze gymzalen zullen de leerlingen het tegen
elkaar opnemen met lasergamen

2. Upstairs
Dit betreft een bewegingsonderdeel waarbij dansen centraal staat.

3. Theatervoorstelling Brugklas survival
Tijdens deze interactieve theatervoorstelling wordt de leerlingen door professionele acteurs
geleerd op welke manier zij de brugklas kunnen overleven.

4. LO activiteit
Afhankelijk van het weer zullen er buiten of in een van de gymzalen sport en spel onderdelen
voor de leerlingen klaarstaan.
Omdat er op deze dag ook bewegingsonderdelen op het programma staan is het belangrijk dat
de kinderen lekker zittende kleding aanhebben waarin ze gemakkelijk kunnen bewegen.
Let op: de kantine op school zal pas vanaf maandag 6 september geopend zijn. De leerlingen dienen
dus zelf voor hun eigen lunch te zorgen.
Maandag 6 september
Start volgens lesrooster. Het lesrooster zal uiterlijk vrijdag 3 september in Zermelo zichtbaar worden.
Wij hopen u door middel van deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen heeft
vernemen wij dat graag van u.
Met vriendelijke groet,
W.M. Maliepaard
J.G. van Sichem
W.A. van Zelst

afdelingsmanager vmbo basis - kader
afdelingsmanager mavo – mavo/havo
afdelingsmanager havo – havo/vwo - vwo

