
  

 

Nieuwsbrief  

BCPL Holz  

Onderbouw 
 

et einde van de zomervakantie is in 
zicht. Na 6 weken heeft iedereen 
hopelijk voldoende energie om te 

starten. Voor leerjaar 2 een nieuw schooljaar 
en voor leerjaar 1 en de zij-instromers een 
compleet nieuwe school. Vanaf deze plaats wil 
ik alle leerlingen van harte welkom heten. 
Veel plezier en succes! 
 
Voordat we starten met de reguliere lessen 
zijn er vier introductiedagen. Op deze manier 
kunnen de leerlingen op een ontspannen 
manier starten met het nieuwe schooljaar. Ze 
maken kennis met het schoolgebouw, het 
onderwijs, de onlineprogramma’s, de 
medeleerlingen, mentor, collega’s en ga zo 
maar door. Het is belangrijk dat iedere leerling 
alle materialen van de materialenlijst bij zich 
heeft. De gymspullen zijn alleen op vrijdag 
nodig. 
 
Programma introductieweek 
 

ma 6 sept Lesvrij 

di   7 sept 09:00u-13:00u 

wo 8 sept 09:00u-15:00u 

do 9 sept 09:00u-12:15u op school 
13:00u-15:00u Bowlo (Roda 
Boulevard)  

vr 10 sept Leerjaar 2: 10:00u-12:00u sportdag 
Leerjaar 1: 13:00u-15:00u sportdag 
Leerjaar 1: 15:00u-16:00u 
kennismaking met schoolgebouw 
ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 

 
Op de donderdag sluiten we de dag af met 
een middagje Bowlen. De leerlingen dienen 

met eigen vervoer naar de Roda Boulevard te 
gaan. 
 
Vrijdags zijn de ouder(s)/verzorger(s) van 
leerjaar 1 vanaf 14:00u  van harte welkom om 
de sportdag te bezoeken. Omdat het 
schoolgebouw voor de meeste van u nog 
onbekend is, hebben we een leuke manier 
bedacht om samen met uw kind kennis te 
maken met het gebouw en de collega’s. Deze 
activiteit vindt van 15:00u tot 16:00u plaats. 
Aangezien in het voortgezet onderwijs het 
dragen van een mondkapje nog verplicht is, 
vragen wij u om dit te dragen en 1,5 meter 
afstand tot anderen te houden. 
 
Boeken 
In de eerste vakles 
worden de 
schoolboeken in de 
klas uitgereikt. In 
tegenstelling tot 
andere jaren zijn dit 
boeken die eenmalig 
gebruikt worden.   
 
Corona maatregelen 
Later deze week wordt er een aparte brief 
verstuurd met de actuele maatregelen. 
 
Datum studiedag 
In de laatste nieuwsbrief van het vorige 
schooljaar stond een studiedag op maandag 4 
oktober. Dit moet dinsdag 5 oktober zijn. Op 
de maandag is gewoon les.  
 
Belangrijke data 
Di 7 september  eerste schooldag 
Ma 27 sept  lesvrij i.v.m. studiedag 
Ma 4 okt !!  een reguliere lesdag 
Di 5 okt   lesvrij i.v.m. studiedag 
18 t/m 22 okt  vertraagde week 1 
23 t/m 31 okt  herfstvakantie 
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