
Amsterdam, 19 augustus 2021

Aan: Ouders/ verzorgers brugklas

Betreft: Introductieweek

 

Geachte ouders / verzorgers,

Eindelijk is het zo ver: het nieuwe schooljaar gaat beginnen en wij heten onze nieuwe 

brugklasleerlingen van harte welkom op het HLW! Alle begin is spannend maar samen 

zullen wij ervoor zorgen dat iedereen snel is gewend.

U ontvangt twee brieven: een algemene brief van de schoolleiding en een brief die 

specifiek gericht is aan de brugklasleerlingen. In deze brief laat ik u en uw kind weten wat 

u de komende periode kunt verwachten. Alle leerlingen zijn op maandag 23 augustus 

nog vrij.

Dinsdag 24 augustus

 worden om  verwacht op school in de kelder gymzaal. Klas B1, B2, B3 en B4 13.00 uur

Zij gaan dan samen met hun mentoren naar het lokaal en krijgen daar uitleg over de 

introductieweek. Zij zullen ongeveer een uur op school zijn.

 worden om  verwacht en zullen hetzelfde programma Klas B5, B6, B7 en B8 14.00 uur

krijgen.

 

Woensdag 25 augustus

 

 hebben les vanaf 8.30. Zij krijgen instructie over de mediatheek, Klas B1, B2, B3, en B4

ICT, en verdere introductie over de school.

 

http://www.hlw.nl


 voeren kennismakingsgesprekken tussen de ouders, leerling en Klas B5, B6, B7 en B8

mentor. Het gesprek duurt ongeveer 30 minuten. Hierin zullen afspraken worden 

gemaakt en doelen worden gesteld. Onderaan deze brief staat een strookje. Kun u deze 

invullen en meegeven aan uw kind op dinsdag? Dan kan de mentor een gesprek met u 

inplannen.

 

 ontvangen om 13.00 uur hun laptops en uitleg over Blended Learning. De Klas B2 en B5

mentoren zullen op dat moment geen gesprekken inplannen.

 

Donderdag 26 augustus

 

 hebben de introductie lessen vanaf 8.30 uur.Klas B5, B6, B7 en B8

 voeren de kennismakingsgesprekken- denkt u aan het strookje?Klas B1, B2, B3 en B4

 heeft ook een extra bijeenkomst over het TTO programma.Klas B8

 

Vrijdag 27 augustus

 hebben sportactiviteiten van 9.30 tot 12.00 uur        Klas B1, B2, B3 en B4

 gaan ook sporten van 12.30 tot 15.00 uurKlas B5, B6, B7 en B8

Alle leerlingen dienen sportkleding te dragen en wij vragen iedereen op de fiets te 

komen!

 

Maandag 30 augustus

 

Start lessen volgens rooster!

 

Mag ik u vragen onderstaand strookje in te vullen en dinsdag mee te geven aan uw kind. 

Uw kind moet ook een tas met een etui met pennen meenemen naar school.

 



Met vriendelijke groet,

M. van Minnen

Teamleider klas 1 en 2

 

 

________________________________________________________________________________

______

 

KENNISMAKINGSGESPREK

 

De ouders van ( naam leerling)____________________________________________ uit 

klas B____

Willen graag een gesprek tussen:

0 9.00 en 11.00 uur

0 11.00 en 13.00 uur

0 13.00 en 15.00 uur

0 15.00 en 16.30  uur

 

• Svp aankruisen binnen welk tijdvak u op gesprek wilt komen.
• Lokaal wordt nog toebedeeld.

 

 

Hemsterhuisstraat 79 

1065 JX Amsterdam  

 020 346 34 56  T

    E school@hlw.nl

 020 614 15 57 F   

www. hlw.nl      I 

  NL34RABO0393769100IBAN




