Aan alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) van klas B1F tot en met B1J

Maastricht, 9 juli 2019
Ons kenmerk: WIL/THI/1907071
Betreft: informatie schooljaar 2019-2020

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),
Met nog een groot deel van de zomervakantie voor de boeg, geven wij jullie/u in deze brief toch alvast
de nodige informatie met het oog op het begin van het nieuwe schooljaar 2019-2020.
Voor de leerlingen wordt hun klas vermeld in de aanhef van deze brief die per post op naam van de leerling
is verstuurd. Onthoud de klas waar je ingedeeld bent, want daar heeft iedereen in de eerste dagen vooral
veel gemak van.
Op onze website: www.bonnefantencollege.nl staat waar de klas op die dag hun docentcoach ontmoet
voor de openingsles.

Schoolboeken
Over de schoolboeken en het aan te schaffen lesmateriaal treft u hieronder informatie aan.
Op maandag 19 augustus halen de leerlingen hun schoolboeken op volgens het bijgevoegde ophaalschema.
De leerlingen leveren daarbij de “Gebruikersovereenkomst Lesmateriaal” in.
LET OP: geen gebruikersovereenkomst, geen boeken!
Dringend verzoek om een stevige tas mee te brengen.

Andere benodigdheden
Op de volgende bladzijde vindt u een overzicht van de overige benodigdheden die wij noodzakelijk achten
op school. Deze dient u zelf aan te schaffen. Het is belangrijk dat de leerling direct op de eerste lesdag
beschikt over een papieren agenda met voldoende schrijfruimte.
Naast de reguliere boeken (die door de school gratis worden verstrekt) moeten de leerlingen natuurlijk ook
een aantal algemene zaken als schrijfgerei zelf kopen. Daarnaast moeten bij bepaalde vakken ook zaken
voor eigen rekening aangeschaft worden.
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Algemeen:
Papieren agenda met voldoende schrijfruimte
Liniaal (minimaal 30 cm)
Passer 10
Schaar 4
Geodriehoek
Kleurpotloden (geel, blauw, rood)
Potloden HB en H2 (of H)
Kaftpapier
Snelhechters

Pennen (blauw, zwart en rood)
Rekenmachine (bijv. Casio fx-82MS)
A4-schriften gelinieerd
A4-schriften met ruit (10 x 10)
Plaksel
Gum
Slijper
Stevige, waterdichte schooltas
USB-stick

Verder geldt voor een aantal specifieke vakken het volgende:
Muziek:
- Koptelefoon en oortjes: in principe zijn er geen eisen omtrent het merk. Het kunnen al heel eenvoudige
oortjes zijn die de leerlingen voor de MP3-speler of iPod gebruiken.
- Snelhechter.
L.O.:
Voor de leerlingen van de brugklassen geldt dat het bestelde tenue afgehaald kan worden bij het afhalen
van de boeken. Instromers in andere leerjaren moeten ook het nieuwe tenue aanschaffen. “Maastricht
Scoort”, het bedrijf waar de gymspullen besteld kunnen worden, zijn bij de uitreiking van de boeken voor
deze leerjaren aanwezig.
In de sporthal mogen géén schoenen met zwarte zolen gedragen worden.
Gelieve voor binnen gymschoenen met witte of bruine zolen aan te schaffen.
Voor het bestellen van gymspullen kunt u terecht bij de firma ‘Maastricht Scoort’:
www.maastrichtscoort.nl.
Aan het begin van het schooljaar doen de docenten van de verschillende vakken nog mededelingen over
leermiddelen die aangeschaft moeten worden.
Enkele zaken die nu reeds bekend zijn voor de brugklassen:
- (Zachte) klapper met insteekhoezen voor het leesdossier. Altijd een leesboek mee naar school nemen.
Laptop
In de loop van het schooljaar 2019-2020 krijgt u als ouder/verzorger meer informatie over de aanschaf van
een laptop. Wij raden u aan om nu nog geen laptop aan te schaffen. Aanschaf via school levert mogelijke
voordelen op.
Huur kluisjes
Leerlingen kunnen kluisjes huren via de servicebalie; er zijn voldoende kluisjes beschikbaar.
De verschuldigde huur (€ 15,00) wordt in rekening gebracht op de nota ouderbijdrage.
Alle nieuwe leerlingen tekenen hiervoor een overeenkomst die ook inhoudt dat het verschuldigde bedrag
betaald moet worden. Als dat niet gebeurt, wordt de kluissleutel weer ingenomen.
Op 19 augustus bij het afhalen van de boeken kan het huren van een kluisje geregeld worden.
Vul hiervoor alvast het formulier in de bijlage in.
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Een overzicht van de activiteiten in de eerste week:
MAANDAG 19 AUGUSTUS
Boeken afhalen volgens schema.
DINSDAG 20 AUGUSTUS
Introductieactiviteit voor alle brugklassen in Fun Valley. De leerlingen worden om 8.45 uur verwacht
bij Fun Valley, Oosterweg 5, 6245 LC in Eijsden. De activiteit duurt tot 14.00 uur. Wij adviseren om
sportkleren, zwemkleding en een handdoek mee te nemen. Denk vooral bij warm weer aan
voldoende drinken en iets te eten.
De leerlingen kunnen om uiterlijk 14.00 uur opgehaald worden of met eigen vervoer terug naar huis
gaan.
Leerlingen mogen na deze tijd niet zonder begeleiding bij Fun Valley blijven.
WOENSDAG 21 AUGUSTUS
Introductieactiviteit voor de docentcoach met zijn/haar klas. Deze activiteit is op of rondom school
onder begeleiding van de docentcoach. De leerlingen worden om 9.00 uur op school verwacht. Het
programma eindigt om 14:30 uur. Zorg ook nu weer voor drinken en een lunchpakket.
De leerlingen kunnen de fiets stallen in de fietsenberging in de kelder, waar hij of zij zelf zijn of haar
plaats kiest.
DONDERDAG 22 AUGUSTUS
Start lessen volgens lesrooster.

Kennismakingsavonden voor ouders
Aan het begin van het schooljaar organiseert de school voor alle afdelingen en leerjaren een
kennismakingsavond waar de ouders algemene informatie over het leerjaar ontvangen en kennis
maken met de docentcoach.
Deze kennismakingsavond wordt gehouden op:
Maandag 2 september 2019 om 18.30 uur.
Wij verzoeken u alvast deze datum in uw agenda te noteren en rekenen op een hoge opkomst.
Mocht uw zoon of dochter dyslexie hebben, dan volgt ook op maandag 2 september a.s. om
19.30 uur hiervoor een informatieavond.

Ouderbijdrage
Na de zomervakantie ontvangt u via de e-mail een bericht over de keuzes met betrekking tot de
vrijwillige ouderbijdrage en de werkwijze hieromtrent.
Wij verwijzen alvast naar de tekst met betrekking tot de Stichting Leergeld op onze website.
Wilt u meer informatie? Neem dan een kijkje op de website van Stichting Leergeld:

www.leergeldmaastrichtenheuvelland.nl
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Tenslotte
De leerlingen ontvangen hun schoolpas in de 1e schoolweek. Leerlingen waarvan nog geen foto
gemaakt is, worden later gefotografeerd. Zij ontvangen de schoolpas dus ook later.
Wij wensen iedereen een plezierige vakantie en veel succes voor het nieuwe schooljaar.

Met vriendelijke groet,

Mw. M. Maes en G. Willems,
Teamleiders brugklas

Bijlagen:
- Afhaalschema van de boeken
- Overeenkomst en toelichting bruikleen boeken
- Formulier huur kluisje
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