Aan de brugklasleerlingen van het Beatrix College
en hun ouder(s)/verzorger(s)

Tilburg 29 juni 2017
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Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s),
In deze brief vinden jullie/vindt u informatie die van belang is voor de start van het
nieuwe schooljaar. Lees die informatie nauwkeurig door en let goed op de data en
de tijden waarop de leerlingen aan het begin van het nieuwe schooljaar op school
worden verwacht. In het vervolg van deze brief richten we ons in de
aanspreekvorm met name tot de leerlingen. Als er nog vragen zijn, kun je contact
opnemen met de school via 013 571 17 25.
Start van het schooljaar 2017-2018
Het schooljaar 2017-2017 start op maandag 28 augustus 2017. Hieronder staat
hoe laat en waar je op school verwacht wordt:
Klassen 1ha en 1a+
Klassen 1tta
Klassen 1 5M
Klassen 1th1 t/m 1th4
Klassen 1th5 t/m 1th8

12.15 uur in de aula van leshuis C
12.45 uur in de aula van leshuis C
13.00 uur in lokaal A1.02/1.05/1.06
13.15 uur in de aula van leshuis C
13.45 uur in de aula van leshuis C

Jullie zullen worden verwelkomd door de leshuisdirecteur en de teamleider.
Daarna gaan jullie met jullie mentor naar een klaslokaal. Daar zal hij of zij met
jullie het programma voor de eerste schoolweek doornemen en een aantal zaken
die voor het begin van het schooljaar van belang zijn bespreken. Op deze eerste
schooldag hoef je nog geen boeken mee te nemen naar school. Breng alleen je
agenda en een potlood mee. Het programma van de eerste schooldag duurt
ongeveer anderhalf uur. Daarna is de eerste schooldag afgelopen.
Op dinsdag 29 augustus beginnen alle eerste klassen met een
kennismakingsweek, genaamd de Trixweek. Op maandag 28 augustus krijg je
hierover alle uitleg. De Trixweek vindt deels op school en deels buiten school
plaats. Voor de activiteiten buiten school is het meebrengen van een goede fiets
Pagina 1 van 3

bijzonder belangrijk! De Trixweek wordt afgesloten met een spetterende disco op
vrijdagavond 1 september 2017 (19.30 – 22.30 uur).
In de eerste schoolweek ontvang je, als je ouders de ouderbijdrage hebben
betaald, een kluissleutel en een proefwerkblok.
Belangrijke (andere) data
Trixweek klas 1
Discoavond klas 1
Ouderavond 1 5M
Ouderavond klas 1th1 t/m 1th4
Ouderavond klas 1th5 t/m 1th8
Ouderavond klas 1tta
Ouderavond klas 1a+
Ouderavond klas 1ha
Informele ouderavond
Engelandreis 1tta
Ouderavond 10 min gesprekken
Ouderavond 10 min gesprekken

29 augustus t/m 1 september 2017
1 september 2017, 19.30 - 22.30 uur
5 september 2017, 19.00 uur
5 september 2017, 19.00 uur
5 september 2017, 19.45 uur
6 september 2017, 19.00 uur
6 september 2017, 19.45 uur
6 september 2017, 19.45 uur
10 oktober 2017, 19:30 uur
9 t/m 13 oktober 2017
28 november 2017 (niet voor 5M)
27 februari 2018 (niet voor 5M)

Vakanties/vrije dagen
Activiteit personeel
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie

22 september 2017
16 t/m 20 oktober 2017
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
12 februari t/m 16 februari 2018
2 april 2018
23 april t/m 4 mei 2018
10 en 11 mei 2018
21 mei 2018
9 juli t/m 17 augustus 2018

Vakanties mogen alleen gepland worden in de hierboven genoemde
vakantieperiodes. Verlof buiten de vakantieperiodes kan alleen in speciale
gevallen toegekend worden. Je ouder(s)/verzorger(s) dienen daarvoor een
schriftelijk verzoek in te dienen bij de teamleider waarbij een bewijs van de
gelegenheid of een schriftelijke medische – of werkgeversverklaring overlegd dient
te worden.
Boeken (niet voor leerlingen uit 1 5M)
De school heeft de boekenverhuur ook voor het komende schooljaar uitbesteed
aan Van Dijk Educatie. Van Dijk zorgt ervoor dat de boeken die je nodig hebt
tegen het einde van de zomervakantie naar jouw huisadres worden gestuurd.
Zodoende heb je aan het begin van het nieuwe schooljaar in ieder geval de
beschikking over de benodigde boeken. Je bestelt je boeken via internet:
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1. Surf naar de website www.vandijk.nl

2. Kies je plaats, je school en je klas en dan staat je leermiddelenlijst voor je
klaar
3. Maak je persoonlijke account aan om toegang te krijgen tot je digitale
leermiddelen en je persoonlijke klantomgeving. Wanneer je al je gegevens
hebt ingevuld, wordt jouw account aangemaakt en kun je verdergaan met
bestellen.
Let op: bestel je boeken niet op naam van je ouders of broer/zus want
dan heb je geen toegang tot je digitale leermiddelen.
Je bestelt vanaf 10 juli a.s. eenvoudig, snel en zonder fouten de boeken voor het
nieuwe schooljaar. Doe dit zo snel mogelijk (uiterlijk 21 juli a.s.) zodat je er zeker
van bent dat de boeken voor aanvang van het nieuwe schooljaar thuis worden
bezorgd. De bestelde boeken worden via de post op het huisadres bezorgd. Dat
gebeurt uiterlijk op 17 augustus. De bestelstatus kun je altijd online checken op
mijnvandijk.nl. De boeken zijn gratis. Ze worden namelijk door de school betaald.
Dit geldt alleen voor de reguliere leermiddelen. Ondersteunend leermateriaal,
zoals woordenboeken, rekenmachines en atlassen, blijven voor rekening van je
ouder(s)/verzorger(s). Voor het huren van boeken is een waarborgsom
verschuldigd aan de firma Van Dijk.
Vanuit de school is er één contactpersoon die zich bezighoudt met het
boekengebeuren, dat is de heer Edwin Dieleman. Als er nog vragen zijn, neem
dan contact met hem op. Hij is bereikbaar via 013 571 17 25 of via
edieleman@beatrixcollege.nl.
Zelf aan te schaffen benodigdheden
Gedurende het schooljaar heb je een aantal spullen nodig die je zelf aan moet
schaffen. Een lijst van zelf aan te schaffen leermiddelen vind je op de homepage
website van het Beatrix College. We hanteren het ‘Bring your Own Device’
(BYOD) principe ten aanzien van digitale apparatuur. Daarnaast is het mogelijk
om op school een laptop te lenen op vertoon van het leerlingenpasje. Op de
website vind je een advies over eventueel aan te schaffen digitale apparatuur.
Tijdens de gymlessen is het dragen van een schooltenue verplicht. Dat tenue is
verkrijgbaar via een link op de homepage op website van het Beatrix College.
Zaalschoenen/of turnschoenen zijn toegestaan mits zij alleen voor lessen
lichamelijke opvoeding worden gebruikt. Schoenen die dagelijks gedragen
worden, mogen in de gymles niet worden gedragen.
Tot volgend jaar!
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