Betreft: informatie schooljaar 2020-2021
Houten, zomer 2020
Beste leerling, geachte ouder(s), verzorger(s),
We hopen dat je lekker gaat genieten van de zomervakantie. In deze brief lees je wanneer en hoe laat
je na de vakantie op school moet zijn en lees je ook welke spullen je mee moet nemen. Ook staat in
deze brief informatie over de nieuwe lestijden. Daarnaast staat er ook voor je ouders belangrijke
informatie in. Lees en bewaar deze brief dus goed!
Op maandag 31 augustus om 15:00 uur verwachten we alle leerlingen die een laptop hebben besteld
bij The Rent Company. Dit geldt voor nieuwe leerlingen in klas 1. Op dinsdag 1 september kom je op
school voor de opening van het schooljaar en de eerste introductiedag. Ook woensdag is er nog een
introductiedag en op donderdag beginnen de echte lessen volgens het rooster. Je krijgt na de zomer
van je mentor het rooster te zien. Kijk hieronder per dag en per leerjaar naar het programma.
Programma maandag 31 augustus per leerjaar:
Klas Tijd
Programma
alle
15:00 uur
Ophalen nieuwe laptops die zijn besteld bij The Rent Company.

Programma dinsdag 1 september:
klas tijd
programma
1 10.00 uur
•
10.00 uur: opening schooljaar in aula.
(Deuren
•
Mentorles
open: 9:45 •
Einde van de dag ongeveer 13.30 uur.
uur)
Neem zelf een tas mee met lunchpakket, etui, gymspullen.

Programma woensdag 2 september 2020
klas tijd
programma
1 9:00 uur
•
Mentorles
(Deuren
•
Einde van de dag ongeveer 13.30 uur.
open: 8:45 Neem zelf een tas mee met lunchpakket, etui, laptop, gymspullen.
uur)

Programma donderdag 3 september en vrijdag 4 september
klas tijd
programma
1

Volgens
Reguliere lessen volgens het rooster. Het rooster krijg je na de zomer van je
rooster (volgt mentor.
nog)

Nieuwe lestijden en pauzetijden op Houtens

Agenda-advies

Voor alle leerlingen geldt dat zij een agenda hebben op Houtens.
Dat kan zijn een papieren agenda, maar dat kan ook een online of digitale agenda zijn. Voor
leerlingen die starten in klas 1 adviseren wij de papieren 1Blik Agenda. Die agenda helpt bij het leren
plannen en organiseren. Een andere agenda mag ook, kijk vooral waar jij je prettig bij voelt.
Gratis schoolspullenpas van Stichting Leergeld Houten

Zit uw kind ná de zomervakantie op school? En wilt u in aanmerking komen voor
een gratis schoolspullenpas waarmee uw kind zelf de schoolspulletjes kunt shoppen? Stichting
Leergeld Houten heeft een aantal schoolspullenpassen voor gezinnen met een U-pas of gezinnen die
in een financieel lastige situatie zitten. Ook voor uw kind op de basisschool (€25) of op het Voortgezet-

en beroepsonderwijs (€50) heeft Leergeld een schoolspullenpas klaarliggen. Als uw kind naar de
brugklas gaat staat er op de pas €75!
Zodra u de pas begin augustus ontvangen hebt kunt u (of uw kind) de pas gebruiken om schoolspullen
te kopen bij diverse winkels in Houten bv. Bruna, Bristol, Primera, AH Schoolcampus, de Hema en nog
een aantal andere winkels. Let op: de pas is geldig tot uiterlijk 1 oktober. Kent u Stichting Leergeld nog
niet, dan gaan we graag een gesprek met u aan en leggen we u uit hoe het werkt. Doe een aanvraag
via www.leergeldhouten.nl/doe-een-aanvraag.
Belangrijk: geef bij uw aanvraag aan in welke groep of klas uw kind zit ná de zomervakantie. Zo weten
wij welke schoolspullenpas we u kunnen toesturen.
>>

Nieuws over het brugklaskamp!

Helaas is er door alle coronamaatregelen geen traditioneel brugklaskamp
mogelijk. Wel zal er een alternatief tweedaags ‘brugklaskamp’ plaatsvinden, waarbij alle leerlingen
gewoon thuis slapen. Meer informatie volgt na de zomervakantie.

Pinpas nodig
Op Houtens kan alleen met een pinpas worden betaald.

Ouder-informatieavonden
Donderdag 17 september is er een informatieavond voor de ouders van leerjaar 1 en 2. Houd uw
mail voor de uitnodiging in de gaten, en noteer deze datum vast in uw agenda.

We wensen jou en je ouders/verzorgers een heel fijne zomervakantie en tot volgend jaar!
Met vriendelijke groet,
Namens alle collega’s van Houtens,
Jasper Gaasenbeek (afdelingsleider onderbouw)
Bart Laureij (leerlingcoördinator onderbouw)
Jeroen Hoogendoorn (leerlingcoördinator onderbouw)

