Delft, 27 augustus 2021,

Beste leerlingen en ouders van klas 1,
Deze brief is een aanvulling op de algemene brief die vandaag verzonden is voor de leerlingen en
ouders van de eerste klas.
Nog een paar dagen en dan zullen jullie van start gaan op sc Delfland. Ik hoop dat jullie allemaal een
goede vakantie hebben beleefd en dat jullie zin hebben in het komende schooljaar.
De eerste week
Op school zijn wij al volop bezig met de voorbereidingen en de docenten kijken ernaar uit om jullie te
ontmoeten en het schooljaar te starten.
Op maandag zijn jullie nog vrij. Met de docenten treffen we de laatste voorbereidingen voor de start
van dinsdag. De eerste week zal geheel in het teken staan van kennismaken. Dit gaan we doen door
verschillende activiteiten.
We vinden het belangrijk dat iedereen elkaar goed leert kennen en dat je je weg weet te vinden
binnen de school. Natuurlijk niet alleen waar de lokalen, de gymzalen en het winkeltje zullen zijn,
maar ook hoe je kunt inloggen en weet hoe bepaalde zaken zullen gaan bij ons op school.
In het kort zal de week er als volgt voor jullie uit zien:
Maandag 30-8
Dinsdag 31-8

Woensdag 1-9

Donderdag 2-9

Vrijdag 3-9

Alle leerlingen zijn vrij!
Start eerste schooldag!
Om 9.00u word je verwacht in de aula. Je krijgt een mentorles en je boeken en je Chromebook wordt
uitgereikt. Neem een grote en stevige tas mee. Ook ontvang je een contract voor de
bruikleenovereenkomst van je Chromebook. Deze lever je op donderdag ondertekend in bij je
mentor. Van school krijg je een agenda; de Plenda. Tijdens de kennismakingsdagen wordt hier meer
over uitgelegd.
Sportdag
We hebben sportdag bij hockeyvereniging Hudito. Dit is tevens ook de plek waar we sporten als we
buitengym hebben. Zorg dat je sportief gekleed bent, waardevolle spullen thuis laat, genoeg water en
lunch meeneemt en op de fiets komt! De precieze tijden van deze dag krijg je van je mentor te horen.
Kennismakingsdag op school
We starten om 8.40u op school en duurt tot 13.45u.
Neem de volgende zaken mee:
Laptop (opgeladen!)
Plenda
Goed gevulde etui
Lunch voor de pauze
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Op maandag 6 september gaan lessen van start volgens het normale rooster!

Devices
Alle eersteklassers krijgen van school een Chromebook. Deze zul je regelmatig gebruiken tijdens de
lessen. Daarnaast gebruiken we ook de lesboeken.
Het Chromebook krijg je van school in bruikleen. Dit betekent dat je hem mag gebruiken, maar dat
school eigenaar is. Op dinsdag krijg je hem mee naar huis. Ook krijg je een bruikleenovereenkomst
mee. Het is belangrijk dat je deze met je ouders ondertekent en weer inlevert op donderdag bij je
mentor. Hierin geef je onder andere aan dat je er voorzichtig mee om zult gaan.
De volgende zaken zijn verder al belangrijk om te weten:
- Je laadt je Chromebook thuis op en neemt hem elke dag opgeladen mee naar school.
- Tijdens sommige lessen zul je ook filmpjes moeten bekijken. Hiervoor heb je oortjes nodig.
Neem deze ook elke dag mee!
Contact
Wij hechten grote waarde aan goed contact met leerlingen en ouders en houden graag de lijnen kort.
Hierbij is de mentor altijd het eerste aanspreekpunt.
Op dinsdag 7 september zal er een ouderavond worden georganiseerd. Tijdens deze avond maken de
ouders kennis met de mentor en ontvangt u verdere informatie. Houd deze avond alvast vrij in uw
agenda.
Ik wens jullie allemaal een hele goede start op onze fijne school. Tot volgende week!
Met vriendelijk groet,
Marjolein Vellekoop
Unitleider klas 1
m.vellekoop@sc-delfland.nl

