
 

PROGRAMMA 30 augustus 2022 
 

ENTREEDAG!  
 
Beste brugklassers (en ouders), 
 
Welkom op het SMC! 
 
Op 26 augustus verwachten we je op school om de boeken op te halen, een héle stapel! 
In het weekend en op maandag 29 augustus kun je ze gaan kaften. Zorg dat je boeken altijd 
voorzien zijn van goed kaftpapier. Op die manier blijven de boeken netjes! 
 
Voor jullie is 30 augustus de eerste schooldag. Dit noemen wij de “entreedag”. Jullie worden 
om 08.30 uur op school verwacht. We ontvangen jullie in de aula en staan stil bij dit bijzondere 
moment: van “8e groeper” word je nu “middelbare scholier” (beter bekend als “brugpieper”).  
 
Je ouders zijn deze ochtend ook van harte uitgenodigd. Wij vinden het belangrijk dat zij ook 
aanwezig zijn bij dit bijzondere moment.  Je ouders zijn uitgenodigd om de bijeenkomst bij te 
wonen van 08.30 tot 09.15 uur. Wij raden je aan om deze ochtend op eigen gelegenheid naar 
school te komen. 
 
Om ± 09.15 uur ga je met je klasgenoten en je mentor mee naar de klas. De rest van de dag is 
tot ± 13.30 uur gevuld en wordt afgesloten met een pizzalunch! 
 
Dit gaan je doen Dit neem je mee 
• opnieuw kennismaken met je 

klasgenoten en je mentor 
• pasfoto én klassenfoto maken 
• ontvangen kluissleutel  
• ontvangen inloggegevens Magister 
• ontvangen rooster  
• invullen Plenda-agenda 

(deze krijg je van ons) 
• verschillende kennismakings- en 

samenwerkingsspelletjes  
• verkenningstocht door de school, zodat 

je woensdag de lokalen weet te vinden 
 

• een tussendoortje + drinken 
• pen/potloden 
• papier (schrift) 
• trek makkelijke en/of sportieve kleding 

aan i.v.m. de sport- en spelactiviteiten! 
 
 

 
Op woensdag 31 augustus begint je eerste échte lesdag volgens het lesrooster.  
 
Ik wens jullie een goed en succesvol jaar toe op onze school.  
 
Tot dinsdag! 
 
  
  
 
Beatrice van der Lubbe 
Afdelingsleider klas 1 


