
 

 

 

 

 

 

 

 

datum  Amsterdam, 10 juli 2017 

betreft  algemene informatie   

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Na de vakantie start uw kind in de brugklas van onze school. Om de start vlekkeloos te laten 

verlopen gaan wij u middels deze brief informeren over de volgende onderwerpen: 

 

 Start nieuwe schooljaar 

 Eerste schoolweek 

 Boekenbestellen 

 Ouderavond 

 E-mailadres 

 Summerkamp 

 Financiën eerste leerjaar  

 

 
Start nieuw schooljaar. 

Op dinsdag 5 september  wordt u op school verwacht voor een feestelijke  

introductiebijeenkomst. U bent hiervoor ook uitgenodigd. Meer informatie hierover krijgt u nog 

in de laatste week van de zomervakantie. De introductie vindt plaats in de aula van het 

Hervormd Lyceum West. 

 

 B1, B2, B3 en B4 worden om 13.00 uur verwacht.  

 B5, B6, B7, B8 en B9 word en om 14.30 uur verwacht. 

 

De bijeenkomst duurt ongeveer een uur. Het is belangrijk dat uw kind een etui en een agenda 

meeneemt. Deze dag wordt het lesrooster uitgedeeld en uw kind wordt voorbereid op de 

eerste schoolweek.  

 
Eerste schoolweek. 

Op woensdag 6 september 2017 begint uw kind om 08.30 uur met het volgen van de eerste 

les. In deze eerste schoolweek wordt er afwisselend lesgegeven en zijn er 

kennismakingsactiviteiten. 

 
Boekenbestellen 
Bijgaand ontvangt u een brochure van de Firma Van Dijk waarin u kunt lezen hoe u 
het boekenpakket voor uw zoon/ dochter kunt bestellen. U ontvangt van de Firma van Dijk 
voor de zomervakantie een e-mail met daarin een code om de boeken te bestellen. Indien er 
geen e-mailadres bekend is dan krijgt u een brief thuis gestuurd. Bestel de boeken vóór de 
zomervakantie, zodat uw zoon/dochter de boeken op tijd in zijn/haar bezit heeft. 

Heeft u hulp nodig met het bestellen van de boeken dan kunt u op donderdag 13 juli 
aanstaande tussen 14.00 uur - 16.00 uur bij ons terecht. U wordt dan door een docent in 
lokaal B11 op de 1e etage van ons schoolgebouw geholpen. U meldt zich deze dag bij de 



conciërge.  Wilt u dan wel uw eigen e-mailadres, de code van Firma van Dijk en IBAN nummer 
meenemen? Dat is namelijk nodig voor de het bestellen van de boeken.  

Ouderavond. 
In het nieuwe schooljaar organiseren wij op dinsdag 12 september 2017 een ouderavond. U 
krijgt op deze avond via de mentor van uw kind nog meer praktische informatie over de 
school. Bent u nu al nieuwsgierig hoe de dagelijkse schoolzaken verlopen dan kan u uiteraard 
terecht op onze website www.hlw.nl Op de website is bovendien onze schoolgids zichtbaar.   
 
E-mailadres 
In de communicatie tussen u en de school gebruiken wij zoveel mogelijk digitale middelen. Dit 
betekent onder andere dat er geen algemene brieven via de post worden verzonden maar 
deze worden gestuurd naar het e-mailadres dat bij ons bekend is.   
 

Hieronder staat het e-mailadres wat wij van u hebben: 

 

 e-mailadres is: ……………………………. 

 

Staat hier geen e-mailadres vermeld dan ontvangen wij met spoed van u een e-mailadres.  

Als u uw e-mailadres wil wijzigen dan stuurt u een e-mail naar; magister@hlw.nl  

 
Summercamp 
Traditiegetrouw gaan alle brugklasleerlingen op introductiekamp. Iedere klas gaat dan drie 
dagen en twee nachten naar de bosrijke omgeving van Wijhe onder begeleiding van mentoren 
en docenten. In de periode van 2 oktober tot 18 oktober vinden de Summercamps plaats. Op 
de ouderavond zullen we u hier verder over informeren. De kosten van het kamp bedragen  

€ 115,00. Deze zitten voor TTO-leerlingen in de verplichte TTO bijdrage van € 200. 

 

 

Financiën eerste schooljaar. 

De inning van de kosten van het eerste schooljaar verlopen digitaal. We gebruiken hiervoor 

het programma “Wiscollect”  . U ontvangt van ons een mail met uitleg over dit programma. 

Hierin staat hoe u de facturen kunt betalen.  

 

De kosten van het eerste schooljaar zien er als volgt uit: 

 

 Ouderbijdrage € 60 (inclusief een kluisje voor uw kind) 

 TTO bijdrage is € 200 (inclusief het Summerkamp € 115)  

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Als u nog vragen heeft kan u te allen 
tijde contact opnemen met Desiree Boszhard. Haar emailadres is d.boszhard@hlw.nl  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

            

       Mevrouw  N. Schalken, 

       teamleider van de brugklassen. 
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