
     

Programma kennismakingsdagen brugklassen schooljaar 2022- 2023 
 

Dinsdag 6 september 
 
08.45 – 14.00 uur      Kennismaken, bespreken van de week 
    Uitreiken boeken en kluissleutel 
    Verkennen gebouw, fietsenstalling 
    Algemene afspraken 
    ICT: inloggen systeem 
    
                                                   Meenemen:  

- Etui 
- Lunchpakket + drinken 
- Extra tas voor de boeken 

 
 
Woensdag 7 september 
 

9.00 uur – 14.00 uur ICT: Somtoday, Itslearning, online lessen volgen 

 Veilig naar school 

 Portfolio 

 Kennismakingsspellen 
     
                                                Meenemen:   

- Bouwensplanner (inloggegevens)  
- Etui 
- Lunchpakket + drinken 
- Foto’s (plaatjes) die iets vertellen over jou.     

 
 
Donderdag 8 september 
 
10.00 – 14.30 uur  FEC of tienkamp: dit krijg je nog van je mentor(en) te horen. 
    
    9.45 aanwezig (op eigen gelegenheid) 

                                                   Locatie FEC:  Midden Peelweg 7  Sevenum (bij de Turfhoeve) 
  

                                                   Meenemen:  FEC  
- Lunchpakket en drinken 

 

    Locatie Schatberg (tienkamp):  Midden Peelweg 5  Sevenum  (bij de Turfhoeve) 

                                               
                Meenemen: tienkamp 

-      Tussendoortje en drinken  

Kom in sportkleding, je kunt je niet omkleden!  

 
19.30 uur – 22.00 uur      Disco in de aula van het Bouwens. 
 

Elke leerling ontvangt van de mentoren twee consumptiebonnen. 
Frisdrank en chips kosten € 1,00. Je dient te betalen met de consumptiebonnen 
van school. Consumptiebonnen zijn de hele avond verkrijgbaar en alleen op deze 
avond geldig. Je kunt alleen maar betalen met een pinpas. 

 
 
 
 



     

Vrijdag 9 september 
 
 
10.00 – 14.30 uur  FEC of tienkamp: dit krijg je nog van je mentor(en) te horen. 
    
    9.45 aanwezig (op eigen gelegenheid) 

                                                   Locatie FEC:  Midden Peelweg 7  Sevenum (bij de Turfhoeve) 
  

                                                   Meenemen:  FEC  
- Lunchpakket en drinken 

 

    Locatie Schatberg (tienkamp):  Midden Peelweg 5  Sevenum  (bij de Turfhoeve) 

                                                
                                Meenemen: tienkamp 

-      Tussendoortje en drinken  

Kom in sportkleding, je kunt je niet omkleden!  

  

  

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 wensen je een heel fijne zomervakantie en zien je graag op 6 september! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Teamleider en mentoren van de brugklassen.  
 
 
 
 
 


