
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, 8 juni 2022 
 
Geachte ouders,  
 
Graag willen we u hierbij informeren over de kennismaking van de leerlingen en ouders van de brugklas 
WD3 op woensdag 29 juni. Daarna informeren we u over de materialen die de leerling in september 
moeten hebben. Tenslotte geven we u nog informatie over het nieuwe schooljaar. Het is fijn als u deze 
brief heel zorgvuldig wilt lezen.  
 
Kennismakingsmiddag  
Op woensdag 29 juni maken de aanstaande brugklassers kennis met WD3, hun mede-leerlingen en de 
gebouwen. Uw zoon of dochter wordt om 13:30 uur in brugklas/WD3 gebouw verwacht. De VMBO 
leerlingen ontvangen we op de 2e etage. De havo/vwo leerlingen ontvangen we op de 1e etage. De 
kennismaking duurt tot 15.00 uur. We vragen alle leerlingen om een etui met schrijfgerei mee te nemen 
naar de kennismakingsmiddag. We wensen alle aanstaande brugklassers een plezierige middag!  
 
Kennismakingsavond 
Op woensdag 29 juni maken de ouders kennis met de school en de docenten. De ouders van WD3 
worden om 19.00 uur in de sporthal verwacht voor een algemene ouderavond. De ouderavond duurt tot 
20.30 uur Tijdens deze avond krijgt u informatie over de school en de groep uw zoon/dochter. Er is 
bewegwijzering op het terrein aangebracht. 
 
Schoolbenodigdheden 
Zoals U waarschijnlijk weet maakt WD3 geen gebruik van boeken. De leerlingen maken wel gebruik van 
materialen, zoals schriften, pennen en sportkleding, voor deze spullen moet u zelf zorgen, dat geldt ook 
voor de op Were Di verplichte laptop. Alle informatie over de noodzakelijke aankopen kunt u op onze 
site vinden: https://weredi.nl/over-weredi/schoolbenodigdheden 
 
Wanneer begint de school 
Dinsdag 6 september is de eerste schooldag, dan is de vakantie voorbij. Op donderdag 1 september 
laten we de leerlingen en de ouders per mail weten hoe laat de leerlingen op school verwacht worden.  
 
Informatie 
De belangrijkste informatiebron is voor u de mentor: die is het eerste aanspreekpunt voor ouders en 
voor de leerlingen. De mentor maakt met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek in september. 
Belangrijke informatie voor grotere groepen ouders sturen we u  per email. We zetten de brieven ook op 
de website. U krijgt daarnaast ook een account voor magister. 
 
Met vriendelijke groet, Mede namens de teamleiders van de brugklas 
 

 
T.M. (Toine) Hurkx,  
conrector 
hrx@sgweredi.nl  
 

Aan de ouders / verzorgers van de leerlingen 
brugklas WD3 schooljaar 2022-2023. 
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