
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 1 september 2022 
 
 
Beste leerlingen, 
 
Na een hopelijk ontspannen zomer en een fijne vakantie ga je binnenkort weer naar school. 
Welkom terug! Wat moet je allemaal weten over het nieuwe schooljaar? Dat staat in deze brief. 
Lees hem alsjeblieft goed door. 
 
Informatie over de eerste schoolweek van het team BK 2-3-4 
Introductieweek 
Op maandag 5 september is uw zoon/ dochter nog vrij zodat de docenten de eerste 
voorbereidingen kunnen treffen voor de introductieweek. Op dinsdag 6, woensdag 7 en 
donderdag 8 september zullen er verschillende introductieactiviteiten op en rond school 
gepland zijn om kennis te maken met de nieuwe klas en te kijken naar wat het nieuwe 
schooljaar allemaal te brengen heeft. Kijk op 5 september goed in Magister hoe laat en in 
welk lokaal je op dinsdag, woensdag en donderdag verwacht wordt.  
Leerlingen van klas 2 ontvangen in de eerste week ook hun nieuwe kluissleutel. 
 
Vervolgens starten op vrijdag 9 september de lessen volgen het rooster dat vanaf 5  
september in Magister staat. Aanvullende informatie ontvangen de leerlingen gedurende  
het introductieprogramma. 
 
 
Ouderavonden 
In september nodigen we altijd de ouders uit om op school kennis te komen maken met de mentor. 
Wanneer de ouderavonden plaatsvinden? Dat is te vinden in de Kalender op de site. Klik hier. 
 
 
Magister 
Aanvullende informatie verstuurt onze school via Magister naar het door u opgegeven 
mailadres. Wil u het opgegeven mailadres of telefoonnummer contoleren of aanpassen?  
Dan kan dat via de optie “Instellingen”. U ontvangt zeer regelmatig mails van school.  
Als inloggen niet lukt, kunt u contact opnemen via magister@sgweredi.nl. 
 
Wij wensen u nog een aantal mooie vakantiedagen toe en tot volgende week! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jacq de Clerck clr@sgweredi.nl 
Pearl van Gils gls@sgweredi.nl 
teamleiders vmbo bk leerjaar 2, 3, 4    
 

Aan de leerlingen van vmbo BK 2-3-4 
en aan hun ouders 
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