Waalwijk, 1 juni 2020
Beste “nieuwe” Walewycers en ouder(s)/verzorger(s),
Het is bijna zomervakantie. In deze brief staat alle informatie die je na de vakantie nodig hebt voor
de start op de Walewyc. Al deze informatie is ook terug te vinden op onze website:

www.walewyc.nl/brugklaspagina
De eerste schoolweek zal vooral in het teken staan van het leren kennen van elkaar, de Walewyc
en natuurlijk de docenten en de verschillende vakken. Daarnaast hebben we een aantal gezellige,
sportieve en bijzondere activiteiten gepland. Kortom een echte introductieweek!
Op maandag 24 augustus komen alle leerlingen die een laptop hebben besteld bij The Rent
Company naar school om de laptop op te halen (zie schema hieronder). Je zet je fiets in de
fietsenstalling en loopt via het schoolplein en de leerlingeningang richting het OLC van de
Walewyc. Je mentor vangt je daar op en neemt je mee naar de klas. Samen met je nieuwe klas
ga je de laptop ophalen, aansluiten en instellen voor gebruik. Zorg ervoor dat je een stevige tas
bij je hebt om de laptop veilig te vervoeren.
Hoe laat word je op maandag 24 augustus verwacht om je laptop op te halen:
Klas
mentor
lokaal
aanwezig om
eindtijd
WM1A
Meneer Van Bladel
B001
13:00 uur
+/- 14:15 uur
WM1B
Meneer Van de Broek
B003
13:15 uur
+/- 14:30 uur
WM1C
Mevrouw Couwenberg
B004
13:30 uur
+/- 14:45 uur
WM1D
Mevrouw De Jong
B002
13:45 uur
+/- 15:00 uur
WMH1A
Mevrouw Van Beers
B014
14:00 uur
+/- 15:15 uur
WMH1B
Mevrouw Verbunt
B013
14:15 uur
+/- 15:30 uur
Leerlingen die de laptop niet hoeven op te halen bij The Rent Company mogen op maandag nog
een dag thuis blijven en genieten van de laatste vakantiedag.
Op dinsdag 25 augustus verwachten we alle brugklassers om 9.00 uur in het atrium van de
school. Dan start de introductieweek. Van je mentor krijg je precies te horen wat je die week
allemaal gaat doen en ontvang je het introductieboekje. In dit boekje staat alle informatie die je
nodig hebt.
Wat moet je meenemen:
Je laptop, etui, schrift, goede fiets, regenpak mocht dit nodig zijn en goede zin!
Graag nodigen we de ouder(s)/verzorger(s) uit voor de ouderavond op maandag 31 augustus.
Informatie hierover volgt aan het begin van het schooljaar.
Een hele fijne vakantie allemaal!
Met vriendelijke groet,
Dhr. J. Fitters - leerlingcoördinator brugklas

