Aan de ouder(s)/verzorger(s)
van de brugklasleerlingen 2020-2021

Datum : 13 juli 2020
Ref.nr. : 02.10/BMX/wou/ bijlage III
Betreft : brugklas-introductiedagen schooljaar 2020-2021 - bijlage 3

Geachte ouder, verzorger,
In het nieuwe schooljaar wordt er voor de brugklassen een tweedaags
introductieprogramma georganiseerd. Doel van deze periode is elkaar nog beter te
leren kennen en we zijn ervan overtuigd dat dit, door twee dagen intensief met elkaar
samen te werken en te sporten, een goede bijdrage zal leveren aan het groepsgevoel.
Deze introductie zal zich afspelen aan het begin van het schooljaar, namelijk van
8 t/m 11 september 2020. In twee dagen tijd zullen er verschillende activiteiten gedaan
worden, op en rondom de school. Op de tweede dag zullen de klassen o.a. gaan
windsurfen en suppen.
Het programma is zo opgebouwd dat de leerlingen per fiets of zelfs lopend alles
kunnen bereiken. De leiding bestaat uit de mentoren, een aantal docenten die geen
mentor van de brugklas zijn en een aantal leerling-mentoren uit de hogere klassen. De
deelnemers zorgen zelf voor hun persoonlijke bagage. Nadere gegevens zijn alvast
bijgevoegd.
Programma:
• Dinsdag/woensdag (8/9 september 2020): 1HVA, 1HVB, 1HVTA, 1VTA.
• Woensdag/donderdag (9/10 september 2020): 1MHA, 1MHB, 1MHC.
• Donderdag/vrijdag (10/11 september 2020): 1GA, 1GB, 1GC.
De kosten voor deze dagen zijn € 44,-. Aan het begin van het schooljaar zult u bericht
krijgen via WisCollect. Hierin is een link opgenomen waarmee de betaling voor deze
introductie gedaan kan worden. Mocht u in oktober nog geen e-mail ontvangen
hebben, dan kunt u contact opnemen met de school via het e-mailadres;
finadm@rsgslingerboslevant.nl. Uiteraard gaan wij ervan uit dat, gezien het karakter en
doel van deze activiteiten, alle brugklassers deelnemen.
Indien er bijzonderheden zijn rondom de deelname van uw zoon/dochter tijdens de
introductie, wilt u dit dan bij de mentor van uw zoon/dochter kenbaar maken?
Met vriendelijke groet,
De heer M. van de Beek
Coördinator introductiedagen

