Aan de ouders van onze aanstaande
brugklassers
(groep 1: 30 juni 13:30-14:30 uur)

Valkenswaard, 7 juni 2021

Geachte ouders,

Eind april ontving u van ons bericht over de toelating van uw zoon of dochter tot onze school.
We beloofden u begin juni meer informatie te sturen. Inmiddels zijn de adviezen van de
basisschool bijgesteld en de klassen definitief ingedeeld en kunnen we die belofte nakomen.
U krijgt allereerst informatie over de kennismakingsmiddag van 30 juni. Daarna informeren
we u over de boeken en materialen die de leerling in september moeten hebben: de
schoolbenodigdheden.
Tenslotte geven we u nog wat algemene informatie, omdat er uit veiligheidsoverwegingen op
30 juni géén ouderavond voor de ouders van aanstaande brugklassers is. Het is fijn als u
deze brief heel zorgvuldig wilt lezen.

Kennismakingsmiddag
Op woensdag 30 juni maken de aanstaande brugklassers kennis met hun mentor, hun
mede-leerlingen en de gebouwen.
Uw zoon of dochter wordt om 13:30 uur verwacht. De kennismaking duurt tot 14:30 uur. Om
15:00 uur komt de tweede groep. We vragen daarom iedereen om niet te vroeg te komen en
ook niet te lang op het schoolplein te blijven. We moeten immers waakzaam blijven om
ervoor te zorgen dat corona zich niet verder of opnieuw kan verspreiden.
Er is bewegwijzering op het terrein aangebracht. De huismeesters zijn aanwezig om iedereen
de weg te wijzen naar het gebouw waar hij of zij verwacht wordt.
Leerlingen van de brugklassen Vmbo zitten in de sporthal. De leerlingen van Vwo regulier
zitten in Gebouw Brugklassen/WD3 1e etage en Were Di Drie Vmbo zit in het Gebouw
Brugklassen op de 2e etage.
We vragen alle leerlingen om een etui met schrijfgerei mee te nemen naar de
kennismakingsmiddag. Vraagt u uw zoon of dochter om anderhalve meter afstand te houden
van volwassenen? In het gebouw is desinfecterende handgel aanwezig. We vragen iedereen
een mondkapje te dragen bij staan of lopen. Als de leerlingen zitten, mag het mondkapje af.
Al onze corona-maatregelen kunt u trouwens hier nog eens nalezen.
We wensen alle aanstaande brugklassers en hun mentoren een plezierige middag!

Maar in welke klas zit mijn kind?
In welke klas van de reguliere opleiding uw kind precies zit, kunt u lezen in een mailtje dat we
op 7 juni versturen onmiddellijk na de brief die u nu aan het lezen bent. (Leerlingen van WD3
horen dat in september.) Maar u weet al dat uw kind op 30 juni om 13:30 uur verwacht wordt
in de eerste groep brugklassers.

Wanneer begint de school?
Vanaf maandag 6 september gaan we weer naar school, dan is de vakantie voorbij. Op
donderdag 2 september laten we de leerlingen en de ouders per mail weten hoe laat de
leerlingen op school verwacht worden.

Schoolbenodigdheden: wat moeten we kopen?
Alle scholen in Nederland zijn verplicht hun leerlingen de boeken in bruikleen te geven die ze
nodig hebben. U hoeft daarvoor niets te doen; u krijgt automatisch de boeken thuisbezorgd
via onze leverancier Iddink.
Voor andere materialen, zoals schriften, pennen en sportkleding moet u zelf zorgen. Die
komen voor uw rekening en u kunt ze kopen waar u wilt. Dat geldt ook voor de op Were Di
verplichte laptop.
Alle informatie over de noodzakelijke aankopen kunt u op onze site vinden onder Over Were
Di >> Schoolbenodigdheden. En dit is een link naar de lijst met schoolbenodigdheden voor
de reguliere brugklassen. De lijst voor Were Di Drie kunt u hier vinden.

Hoe houdt de school u op de hoogte?
De belangrijkste informatiebron is voor u de mentor: die is het eerste aanspreekpunt voor
ouders en voor de leerlingen. In september zijn er ouderavonden waarop u kennis kunt
maken met de mentor. Voor die avonden (voor de reguliere brugklassen op maandag 20
september, voor Were Di Drie op donderdag 23 september) krijgt u na de zomer een
uitnodiging.
Als we belangrijk nieuws hebben voor grotere groepen ouders, dan sturen we u dat per email. We zetten de brieven ook op de website. U kunt zich voorstellen dat we het afgelopen
jaar veel brieven op die manier gestuurd hebben over de corona-ontwikkelingen.
De vorderingen van uw zoon/dochter en het lesrooster kunt u inzien via Magister. Dat is ons
administratiesysteem. In de eerste week van het schooljaar zenden we u de
toegangsgegevens toe per mail. De leerlingen krijgen toegang (met een andere code en een
ander wachtwoord) via de mentor in de eerste schoolweek.

Hoe kunt u zelf op de hoogte blijven?
Uw kind, de mentor en Magister zijn natuurlijk belangrijke bronnen. Ook op de site van de
school www.weredi.nl kunt een schat aan informatie vinden. We noemen maar wat
voorbeelden met links, om u een indruk te geven:
Wanneer zijn de
Hoe laat beginnen
Wat als uw kind ziek Zijn er nog leuke
vakanties?
de lessen?
is en thuis blijft?
nieuwtjes?
Organiseren jullie
ook excursies?
Wat gebeurt er
allemaal dit jaar, wat
is de planning?

Welke vakken heeft
mijn kind volgend
jaar?
Hoe zit de
schoolleiding in
elkaar?

Wanneer ga je over,
wat zijn de regels ?

Hoe kan ik een
docent spreken?

Is er ook een
zoekfunctie op de
site?

Welke spullen moet
je kopen?

We hopen dat we u voldoende op weg hebben geholpen en dat u uw weg vindt. Uw reactie,
uw vragen of opmerkingen zijn trouwens altijd welkom bij mentor, teamleider of
ondergetekende. En als u niet kunt kiezen: info@sgweredi.nl is ook goed.
Een heel fijne zomer gewenst! We zien ernaar uit u in september te ontmoeten! Met
vriendelijke groet,

Mede namens de teamleiders van de brugklas,

S.M. (Sietse) Hoogeboom
teamleider algemeen
s.hoogeboom@sgweredi.nl

2

