
   

      

 

Datum Amsterdam,  4 april 2019. 

Betreft   inschrijving en kennismakingsdag.

 

 

 

 

Beste leerling, Geachte ouder, 

 

Het verheugt mij je te kunnen mededelen dat je bent toegelaten tot de brugklas van onze 

school. En omdat je bent toegelaten op onze school nodig ik je uit voor de  

kennismakingsdag. 

 

De kennismakingsdag vindt plaats op: 

 

 dinsdag 25 juni 14:00 – 16:00 uur 

 

Het is belangrijk dat je aanwezig bent! Bij verhindering graag contact met ons opnemen.  

Op dinsdag 25 juni meld je je bij de ingang van onze school. Je wordt bij aankomst naar onze 
aula begeleid. We starten het eerste kwartier met alle nieuwe brugklassen tegelijkertijd en 
daarna splitsen we de groepen op. Je gaat dan kennismaken met jouw nieuwe klasgenoten. 
Spannend!  

De klassen zijn zó ingedeeld dat leerlingen met eenzelfde advies bij elkaar zitten, conform het 

advies van de basisschool. Gevolg is dat leerlingen van een bepaalde basisschool niet altijd 

bij elkaar in de klas zitten. Begin juni krijg jij definitief te horen in welke klas je bent ingedeeld.  

 

De basisschool wordt door ons ook op de hoogte gebracht van de kennismakingsmiddag. 
Toch is het verstandig om de juffrouw en/of meester ook al via deze brief te informeren en dus 
over jouw afwezigheid op 25 juni. Graag horen wij van jou als je deze dag niet aanwezig kan 
zijn ivm een schoolreis of andere activiteiten.  

Ten slotte wil ik graag vermelden dat het belangrijk is dat je die dag een gevulde etui. Ook zal 
de schoolfotograaf aanwezig zijn om jullie op de foto te zetten. 

Hopelijk heb ik je voldoende geïnformeerd over de kennismakingsdag. Mocht je nog vragen 

hebben over de kennismakingsdag, of over andere zaken betreffende de inschrijving en/of 

eerste schoolweken dan kan er contact opgenomen worden met ondergetekende via 

m.van.minnen@hlw.nl.  

Wij verheugen ons er op om jou die middagen te verwelkomen op onze school.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

        

       mevrouw M.van.Minnen 

       teamleider brugklassen. 
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