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 Aan de ouders of verzorgers van de 

 brugklasleerlingen van het Bouwens 

   

 

 

 

 

 

Panningen,  17 juli 2020 

 

Kenmerk: AAN/20/228/LOI/GIG 

Onderwerp: kennismakingsweek brugklassen  

 

 

Geachte ouders en verzorgers, beste leerlingen, 

 

Op dinsdag 25 augustus starten jullie in de brugklas van het Bouwens. Deze eerste schoolweek staat in 

het teken van kennismaken. Deze week leer je elkaar, de mentor en de school kennen. We bieden deze 

week een afwisselend programma aan met allerlei activiteiten.  

 

Onderstaand vinden jullie het programma: 

  

KENNISMAKINGSDAGEN  BRUGKLASSEN SCHOOLJAAR 2020 - 2021 
 

 

Dinsdag 25 augustus 

08.45 uur - 14.15 uur:  Start in de klas. Op school kun je zien in welk lokaal je moet zijn. 

Kennismaken met je klasgenoten en mentoren.  

                                                                       Uitleg weekplanning. 

Ophalen van je schoolboeken. 

   

Meenemen:  

- Rugzak 

- Eventueel een extra tas voor de boeken 

- Etui 

- Agenda 

- Eten en drinken  

 

Woensdag 26 augustus 

09.00 uur –  14.15 uur  Start in de klas. Leer je school kennen en de omgeving.  

                                                                       Lunch  in de klas met mentor(en). 

 

Meenemen:  

- Rugzak 

- Etui 

- Agenda 

- Eten en drinken 
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Donderdag 27 augustus     

10.00 uur – 14.30   Spellendag  

Tijdens deze dag worden er allerlei spellen gedaan rondom 

samenwerken.  

    

    Meenemen:  

- Eten en drinken  

- Je krijgt van je mentor nog te horen wat je verder nodig hebt.  

 

 

Vrijdag 28 augustus 

10.00 – 14.30 uur        Spellendag  

                                                           Tijdens deze dag worden er allerlei spellen gedaan rondom 

samenwerken.  

 

    Meenemen:  

- Eten en drinken  

- Je krijgt van je mentor nog te horen wat je verder nodig hebt.  

 

 

N.B. Leerlingen die een bepaald onderdeel in deze week niet kunnen of mogen meedoen, graag vóóraf 

melden bij de mentor met een briefje van de ouders of verzorgers. 

 

 

Wij wensen jullie een heel fijne zomervakantie en we zien jullie graag op 25 augustus! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de mentoren van de brugklassen 

 

 

         

 

 

 

Ingrid Hebben-Lodewijks      

teamleider  

het Bouwens        
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