Landgraaf, 15 juli 2020

Betreft: Introductie schooljaar 2020-2021

Beste leerlingen van leerjaar 2,

De vakantie is net begonnen. Geniet maar lekker. Dit hebt je verdiend. Afgelopen schooljaar
heb je hard gewerkt. Daarbij was het geen normaal schooljaar; Covid 19. We zijn allemaal in
een snel tempo geschoold in de ICT vaardigheden. De meesten van jullie hebben een
overgangsbewijs van leerjaar 1 naar leerjaar 2 ‘in the pocket’. Anderen doen het jaar over
om een stevige basis te krijgen voor de overstap naar leerjaar 3.
De nieuwe indeling van de klas is gemaakt. Je kunt vanaf 17 augustus zien in welke klas je
bent ingedeeld via Som.
Op Donderdag 20 augustus kun je je boekenpakket ophalen van 9.00u-12.00u.
Vergeet je boeken niet te kaften. Op woensdag 26 augustus beginnen de lessen.
Op dinsdag 25 augustus word je op school verwacht van 9.30u-12.30u. De ochtend
zal helemaal in het teken staan van de introductie van je nieuwe schooljaar. Samen met de
mentor maak je afspraken en alle vragen die je hebt worden beantwoord. Je ontvangt je
lesrooster. Je krijgt de gelegenheid een balansverslag te maken en er wordt gesproken over
de veranderingen waar je komend schooljaar mee te maken gaat krijgen. Neem wel agenda,
pen, papier, eten, drinken en knutselspullen mee. Daarnaast gaan we op deze dag nog een
activiteit doen. Indien je in het bezit van een mobieltje bent, neem hem dan mee naar school.
Op dinsdag mag je je mobiele gebruiken in het kader van een opdracht. Laat je maar
verrassen.
Het is heel belangrijk dat je je studie “serieus” neemt. Dat houdt in, dat je vanaf de eerste
schooldag bezig bent met het uiteindelijke doel: een diploma! Dat lijkt nog ver weg, maar dat
moment zal sneller dichterbij komen dat je denkt.
Wij gaan er samen een mooi jaar van maken, een jaar waar heel hard in gewerkt moet
worden, maar waarin ook ruimte is voor ontspannende activiteiten.
De eerste schoolweek ziet er als volgt uit:

Donderdag 20 augustus:
Dinsdag 25 augustus:

Boeken afhalen tussen 9.00u en 12.00u
Van 9.30u tot 12:30 uur introductie

Vanaf Woensdag 26 augustus lesdagen
Overige informatie kun je vinden op onze site; www.brandenbergcollege.bcpl.nl.
Fijne vakantie.
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