Hilversum, 4 Juli 2018
Betreft: Nieuwe schooljaar
Beste nieuwe brugklasleerling,
Na de zomervakantie start er voor jou een nieuw jaar op een nieuwe school; het St.
Aloysius College! Een leuk jaar waarin je veel gaat leren en waarin je ook veel plezier zal
beleven. Maar een nieuwe school is ook spannend. Op dinsdag 4 september starten we
met een speciale introductiedag voor alle nieuwe brugklasleerlingen. Deze dag breng je
door met je eigen klas en met je eigen mentor(en). Je krijgt deze dag uitleg over hoe het
bij ons op school allemaal werkt; je krijgt je lesrooster, uitleg over je chromebook en je
leert je klasgenoten en je mentor(en) nog beter kennen. Ook laten we je alles in het
schoolgebouw zien. We zorgen ervoor dat je aan het einde van de dag goed bent
voorbereid om de rest van de week de lessen te kunnen volgen.
Introductiedag dinsdag 4 september
09.00 uur: Aanwezig op school in de kantine en melden bij je mentor
09.10 uur: Start programma
13.00 uur: Einde programma

Voor deze introductiedag dien je de volgende spullen mee te nemen:
- Grote stevige rugzak
- Een gevulde etui (met pennen, potloden, kleurpotloden, schaar, lijm, liniaal, etc.)
- Lunch (eten & drinken)
Programma woensdag 5 september t/m vrijdag 7 september
1e t/m 9e uur : Les volgens rooster
* Op woensdag 5 september komt de schoolfotograaf!
Informatieavond maandag 10 september
Op maandag 10 september om 19.30 uur staat er een informatieavond voor de ouders van
de leerlingen uit klas 1 in de planning. Tijdens deze informatieavond kunt u kennismaken
met de mentoren van uw zoon/dochter. Ook zullen er drie korte workshops worden
gegeven wat betreft de chromebooks, magister en leerlingbegeleiding.
Materialenlijst
Hierbij een lijst met spullen wat je allemaal aan moet schaffen voor school. Het is
belangrijk dat je deze spullen in bezit hebt voordat de school in september begint:
- Een stevige (boeken) tas
- Een gevulde etui met o.a. een passer en geodriehoek
- Lunch box
- Kaftpapier (1 rol)
- Woordenboeken NL-EN & EN-NL
- 1 grote multomap met tabbladen, insteekhoezen, A4-lijntjespapier
- A4 schrift met grote ruitjes (1 cm bij 1 cm)
- A5 schrift met lijnen (3 stuks)

- Gymtas
- Gymkleding + binnen- en buitenschoenen
- Zwemspullen; zwembroek / badpak of bikini
De rekenmachine wordt eenmalig door de school geleverd. De rekenmachine mag bij elk
vak gebruikt worden. Ook het tekenmateriaal voor het vak Kunst & Media zal eenmalig
door de school verstrekt worden.
Geniet nu eerst nog even van een heerlijke welverdiende zomervakantie, dan kan je straks
vol frisse moed beginnen op het ALC. Wij kijken er met z’n allen naar uit om je op dinsdag
4 september te zien!
Mocht je in de vakantie nog belangrijke vragen hebben, dan mag je die per mail sturen
naar je mentor of afdelingsleider.
Met vriendelijke groet,
Daniëlle Kramer
Afdelingsleider Onderbouw
d.kramer@atscholen.nl

Kirsten van Broekhoven
Assistent Afdelingsleider Onderbouw
k.vanbroekhoven@atscholen.nl

