Aan ouders of verzorgers van
alle leerlingen van het Bouwens

Panningen,31 augustus 2021
Kenmerk: BLA/21/001/LUA/CLE
Onderwerp: maatregelen en afspraken schooljaar 2021-2022

Beste leerlingen, beste ouders,
Allereerst hoop ik dat jullie een mooie zomervakantie hebben gehad. Wij zijn nu bezig met de
voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar en kijken er naar uit om jullie volgende week (weer) te
mogen ontvangen.
Volgende week start het nieuwe schooljaar, waarbij we na een introductieweek starten met fysiek
onderwijs voor alle leerlingen. Hoe het schooljaar precies gaat verlopen kunnen we nog niet
voorspellen, maar ik hoop van harte dat we aankomend schooljaar fysiek onderwijs kunnen blijven
geven.
Bij deze brief ontvangt u informatie over de start van het schooljaar, de vrijwillige ouderbijdrage en
welke benodigdheden de leerlingen nodig hebben.
Daarbij wil ik aanvullen dat alle leerlingen van het tweede tot en met het zesde leerjaar aanstaande
maandagochtend tussen 9 en 10 uur op school verwacht worden voor het ophalen van de boeken en
hun kluissleuteltje. Het schema welke klas in welk lokaal verwacht wordt, zal op maandag op school
opgehangen worden. Voor de nieuwe brugklasleerlingen start de introductie op dinsdag 7 september
en dan ontvangen zij hun boekenpakket.
In verband met het tegengaan van het verspreiden van het Covid-virus, vraag ik iedereen om de
maatregelen en afspraken hierover na te komen. Als we daar samen op een goede manier mee
omgaan, kunnen we bijdragen aan het voorkomen van aanscherping van de maatregelen.
Voor de volledigheid wijs ik jullie op de maatregelen die op dit moment van kracht zijn in het
voortgezet onderwijs:
In de gangen wordt een mondkapje gedragen, tijdens praktische lessen kan een docent
daar ook om vragen
Leerlingen houden anderhalve meter afstand tot volwassenen, volwassenen houden
onderling ook anderhalve meter afstand
In alle lokalen zijn materialen aanwezig om de werkplekken te reinigen
De looproutes in de school blijven in tact, volg de pijlen
Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen door de GGD
Leerlingen die niet volledig gevaccineerd zijn, worden gevraagd om twee keer per week een
zelftest te doen en bij een positieve uitslag thuis te blijven en zich te melden bij de GGD
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Na de introductiedagen, waarvoor het programma in de bijlage staat, starten op maandag 13
september de lessen volgens het rooster. Het rooster zal zichtbaar zijn in Somtoday en Zermelo.
Op onze website is praktische informatie te lezen, zoals de jaarkalender voor het nieuwe schooljaar.
Mochten er wijzigingen in de jaarplanning optreden, dan zullen deze verwerkt worden op de website.

Ik wens jullie een succesvol schooljaar toe!
Met vriendelijke groet,

Annemarie Lukassen, rector
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Aan de ouders of verzorgers van
Leerjaar 2 BouwensXplore

Panningen, 31 augustus 2021
Kenmerk: AAN/21/007/CRR/CLE
Onderwerp: Kennismakingsweek

Geachte ouders en verzorgers, beste leerlingen,
Na jullie welverdiende zomervakantie starten we met schooljaar 2021-2022.
De eerste schoolweek begint op maandag 6 september om 9 uur met het ophalen van de boeken.
Neem hiervoor een stevige tas mee. Dinsdag 7 september starten we met de kennismakingsweek. In
deze week leer je je klasgenoten en je mentor kennen. In de bijlage vind je het programma met alle
activiteiten. Op maandag 13 september starten de lessen volgens rooster.
Ook verwijs ik je graag naar de brief die bijgevoegd is over de ouderbijdrage.
In de bijlage vinden jullie ook een lijst met alle benodigdheden voor komend jaar.
Wij ontmoeten jullie graag weer op het Bouwens.
.
Met vriendelijke groeten,

Ron Cremers
Teamleider BouwensXplore
het Bouwens

Bijlagen:
Programma van de kennismakingsweek
Lijst van benodigdheden
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Programma kennismakingsdagen 2 h/v en 2 BouwensXplore schooljaar 2021- 2022
Dinsdag 7 september
09.05 – 10.30 uur

11.00- 12.30 uur

Kennismaken, bespreken van de week
Uitreiken boeken en kluissleutel
Algemene afspraken
ICT: inloggen systeem
Kennismakingsspellen
Locatie: Thyas

Meenemen:
Agenda
Etui
Lunchpakket + drinken
Extra tas voor de boeken
Woensdag 8 september
9.05 – 10.30 uur

11.00- 13.45 uur

Kennismakingsspellen
Pestcontract
Fotospeurtocht
Meenemen:
Etui
Lunchpakket + drinken
Opgeladen telefoon

Donderdag 9 september
8.20 - 9.45 uur
9.45 - 11.45 uur
11.45- 12.30 uur

Individuele gesprekjes
Portfolio
Vossenjacht
-

Lunchpakket + drinken
Opgeladen telefoon

Vrijdag 10 september
Kom in sportkleding, je kunt je niet omkleden!
11.00- 12.30 uur
14.00- 16:00 uur

Individuele gesprekjes
Groepsactiviteit ‘Limburgs Uitje’
-

Lunchpakket + drinken

Leerlingen die een bepaald onderdeel in deze week niet kunnen of mogen meedoen, melden dit vooraf
bij de mentor met een briefje van de ouders.
Wij zien je graag op 7 september!
Met vriendelijke groet,

Teamleider, mentoren en coaches van 2 h/v en 2 BouwensXplore
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Lijst van benodigdheden voor het tweede leerjaar BouwensXplore leerlingen schooljaar 20212022

Van de volgende boeken is één exemplaar per gezin voldoende:
 Woordenboeken voor de moderne vreemde talen: b.v. de Van Dale Pocketwoordenboeken
(laatste drukken).
Overige leermiddelen die iedere leerling zelf moet aanschaffen:
 Nederlands woordenboek: wij raden het Prismawoordenboek Nederlands van Dr. Weijnen aan
(laatste druk met nieuwe spelling);
 Schrijfmateriaal e.d.: pen (zwart, blauw, rood), 4 potloden hardheid 2B, HB, H, 2H, markeerstift,
kleurpotloden, gum, doorzichtige geodriehoek, passer, plakstift, schaar;
 Papier en overige benodigdheden: klapper (A4 formaat) en papier voor klapper, gelinieerd,
schriften gelinieerd (5 stuks), 3 wiskundeschriften met ruitjes van 1 cm2 (A4-formaat), voor
muziek een 23-rings klapper, 5 insteekhoezen (A4), snelhechters;
 Gymtenue en gymschoenen (korte broek of legging plus T-shirt en schoenen die geen strepen
afgeven op de vloer van de sporthal en niet buiten gedragen worden);
 Leerlingen van de afdeling Zorg en Welzijn dragen tijdens de kooklessen een degelijke
keukenschort. Het keukenschort is van minimaal 80% katoen vanwege brandveiligheid bij
kokende vloeistoffen en voor de hygiëne.
 Leerlingen zijn tijdens de lessen techniek verplicht om dichte schoenen te dragen.
 Een rekenapparaat: TI 30 XS multiview of TI 30 XB multiview.
Agenda
Nieuw is dat alle leerlingen van leerjaar 2 BouwensXplore van school een ‘Bouwensplanner’
ontvangen. Het is dus niet nodig om zelf een agenda aan te schaffen.
Bankpas
Leerlingen kunnen binnen de school alleen betalen met de bankpas, uitgezonderd de catering.
Aankopen bij de cateraar kunnen contant of met de bankpas betaald worden. Frisdrank, snoep en
soep uit de automaten kunnen alleen contant betaald worden.
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Panningen, 31 augustus 2021
Onderwerp: Vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2021/2022

Beste ouders,
Voor schooljaar 2021/2022 bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 99,- per leerling. De hoogte en de
wijze van besteding van de vrijwillige ouderbijdrage is met instemming van de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad tot stand gekomen.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed aan voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op
het normale lesprogramma en die bijdragen aan de verrijking van het onderwijs van uw kind:
 Introductieactiviteiten;
 Buitenlesactiviteiten zoals (vak)excursies, eindejaarsactiviteiten en activiteiten tijdens de
Bouwensweek; (inclusief vervoerskosten)
 CJP Cultuurkaart voor alle leerlingen in vmbo 3, havo 5 en vwo 5;
 Diploma-uitreiking en jaarboek voor de examenleerlingen;
 Ondersteunende lesmaterialen die niet onder de leermiddelen vallen (o.a. eigen tekendoos
voor alle brugklasleerlingen en het printbudget);
 Sportdag, kerstviering, carnavalsviering.
De ouderbijdrage is vrijwillig, u kunt er als ouder voor kiezen of u de bijdrage wel of niet betaalt. U
kunt er ook voor kiezen om alleen te betalen voor bepaalde, door de school gespecificeerde
onderdelen van deze ouderbijdrage. Ook als u geen vrijwillige ouderbijdrage betaalt, wordt uw zoon
of dochter niet uitgesloten van deelname aan activiteiten of programma’s die door de school worden
georganiseerd.
Wel kan het zijn dat bepaalde activiteiten niet door kunnen gaan, omdat dit afhankelijk is van de
hoogte van het geïnde bedrag (en Covid-19). In oktober maken we de balans op en bekijken we wat
er mogelijk is.
De kosten voor de buitenlandse reizen, zoals de examenreizen, de ski-reis en reizen vanuit de
vakken Fast Lane English, klassieke talen en Frans, worden apart in rekening gebracht. Ook
hiervoor geldt; als de kosten niet gedekt worden, zal de reis niet door gaan. Ook voor de Bouwens
TopTalentenklas vragen we een aparte bijdrage.
Met uw vrijwillige ouderbijdrage draagt u bij aan de ontwikkeling van alle kinderen. Het extra
aanbod vinden wij waardevol en belangrijk. We geloven dat de activiteiten positief bijdragen aan de
(sociale) ontwikkeling van onze leerlingen. We hopen dat we -in het belang van onze leerlingen- op
uw bijdrage mogen rekenen!

Met vriendelijke groet,
Annemarie Lukassen, rector
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