Aan alle leerlingen van leerjaar 4

Beste leerling,
Wij hopen dat je een fijne zomervakantie zult hebben. En natuurlijk dat je er
naar uitkijkt om weer te beginnen in het nieuwe schooljaar!

Datum

6 juli 2020

We nodigen je uit voor de jaaropening bij ons op school in de kantine op
woensdag 2 september om 13:00 uur. Je gaat daarna met je mentor mee voor
je eerste mentorles. Je krijgt dan informatie over het introductieprogramma
dat je op school gaat volgen en je haalt je boeken en je Chromebook op.

Betreft:

Uitnodiging voor
2 september 2020
om 13.00 uur
Briefnummer/referentie

PETM 2020-07-06
Afzender

Stanislas Beweeg-vmbo/mavo
P.C. Boutenslaan 203
2283 EZ Rijswijk
(070) 319 70 10
beweeg@stanislascollege.nl

Tijdens het introductieprogramma krijg je lessen in ICT-vaardigheden om met
een Chromebook te kunnen werken. Ook maken we afspraken over de manier
waarop we bij ons op school communiceren. Je moet hierbij denken aan het
gebruik van Magister, de HoyApp, e-mail en de social media.
Ook vinden er tijdens het introductieprogramma activiteiten plaats zoals de
sporttesten, startgesprekken tussen je mentor en je ouders en een
kennismaking met je klas waarbij we regels en afspraken doornemen die bij
ons op school gelden om het voor iedereen fijn te houden.
Wanneer je bent ingelogd in Magister kan je het lesrooster en geplande
afspraken voor de komende tijd bekijken. Je ouders krijgen een eigen
inlogcode voor Magister zodat zij jouw cijfers, jouw aanwezigheid en jouw
lesrooster kunnen volgen.
Bijlagen:
- Lijst met schoolspullen die je nodig hebt voor het eerste leerjaar
- Lijst met sportlocaties en sportbenodigdheden voor de sportlessen
- Aanbiedingsbrief van Sport 2000 voor het aanschaffen van je
sportkledingpakket
- Formulier voor het gebruik van de HoyApp
- Formulier voor het gebruik van Magister
- Fit & Fun Challenge
Tot ziens in september!
Met vriendelijke groet, namens de teamleiders
J.N.M. Leroy-Doets
T. de Vos
Stanislascollege Beweeg-vmbo/mavo

