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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van leerjaar 1 
 
 
Alkmaar, 19 augustus 2021 
 
Betreft: informatie “Mijn start in de brugklas op het Willem Blaeu” 
Kenmerk: HOOM/HAAN/ADM/2108.003 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
Beste leerling, 
 
We hopen dat je een fijne vakantie hebt gehad en volgende week in goede gezondheid kan starten 
op OSG Willem Blaeu. Misschien ben je al druk bezig je nieuwe schoolboeken te kaften en heb je je 
laptop uitgeprobeerd. Nogmaals, je hoeft geen agenda te kopen. Van ons krijg je een Plenda.  
 
Maandag 23 augustus kom je voor het eerst na de zomervakantie op school.  
Je wordt om 13.30 uur voor het eerst op school verwacht. 
De klas waarin je geplaatst bent, staat op het boekje dat je tijdens de kennismakingsmiddag hebt 
gekregen.  
 
Het programma op maandag duurt ongeveer anderhalf uur. Bij binnenkomst word je door de mentor 
ontvangen. Je mentor vertelt deze middag wat de introductieweek gaat inhouden.  
 
In de bijlage kun je zien wanneer je tijdens de introductieweek op school bent. Per klas staat van 
boven naar beneden de informatie. Deze bijlage krijgen de leerlingen ook uitgereikt op maandag.  
 
Op de dag dat je naar het zwembad gaat, is het nodig dat je op de fiets naar school komt om naar het 
zwembad te kunnen gaan. In het rooster zie je ook dat je één avond op school bent. Die dag begin je 
om 15:00 uur en ben je op school tot 20:00 uur. Voor het eten en drinken wordt gezorgd.   
 
Je hoeft alleen je laptop mee te nemen op de dag dat dit vermeld staat in het schema.  
 
Vanaf maandag 30 augustus vinden de reguliere lessen plaats conform het lesrooster. Je krijgt in de 
introductieweek je inlogcode en schoolpas. Met de inlogcode kan dan worden ingelogd in Zermelo en 
Magister. Hierover krijg je instructie.  
 
De mentor ziet ernaar uit je volgende week weer te zien. Geniet nog even van de laatste 
vakantiedagen. 
 
Tot maandag 23 augustus. 
 
Met vriendelijke groet, 
mw. M. Hoog Antink en mw. A. de Haan,  
afdelingsleiders 

 


