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Brugklas 2017 / 2018

CDF MAVO
Ontdek de wereld en onze school!
De school als wereld,
de wereld als school

Inhoud van deze gids:
1. Kennismakingsmiddag
Na deze middag is het tijd om je basisschoolperiode af te sluiten en
vakantie te vieren. Voor onze school moet je in de vakantie nieuwe
spullen aanschaffen en je boekenpakket bestellen.
2. Welke schoolspullen hoor je aan te schaffen?
3. Boeken bestellen
Na de vakantie starten we op dinsdag 22 augustus met de
wendagen.
4. Je eerste schoolweek (wendagen)

4: Je eerste schoolweek (wendagen)
Het is bijna vakantie. De basisschooltijd sluit je straks af,
misschien wel met een hele mooie musical. Dan heb je 6 weken
vakantie, tijd om uit te rusten en om je voor te bereiden op het
nieuwe schooljaar.
Na de vakantie begin je op een nieuwe school. Om je te laten
wennen op onze school en in je klas beginnen we het schooljaar
met twee wendagen. In deze brief staat het programma van je
eerste lesweek. Bewaar dit boekje dus goed tot na de
zomervakantie.
Programma eerste schoolweek
Maandag
Deze dag ben je nog vrij.
21 augustus
Je kunt nog genieten van je laatste vrije dag en eventueel je
boeken kaften.
Dinsdag
9.00 uur aanwezig op school
22 augustus
We starten met een wenprogramma. Hierin wordt
uitgelegd hoe alles op school werkt. Natuurlijk
maken we nog beter kennis met je nieuwe klas.
De schoolfotograaf komt langs. Zorg dat je je
mooiste kleren aanhebt!
Je krijgt vandaag je kluissleutel. Je kunt eventueel al
boeken mee naar school nemen om ze in je kluisje
te leggen.
Etui meenemen met pennen en potloden.
Neem je eigen lunchpakket mee.
Deze dag eindigt rond 12.00/12.30 uur.
Woensdag
10.00 uur op school aanwezig.
23 augustus
Neem een etui mee en je sportkleding.
Het sporttenue van school krijg je vandaag
uitgedeeld en anders in de eerstvolgende gymles.
Neem je eigen lunchpakket en wat te drinken mee.
Je bent vandaag rond 14.30 uur klaar.
Vanaf
Les volgens het gewone rooster.
donderdag
Dit wordt allemaal uitgelegd tijdens de wendagen.
24 augustus
Zie ook op onze website bij DAGROOSTER
– klik op jouw klas. (pas een week van te voren te zien).

3: Het bestellen van je boekenpakket

1: Kennismakingsmiddag (woensdag 28 juni)

In de enveloppe vind je de Bestelhandleiding van Van Dijk Educatie.
Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe je het boekenpakket voor
schooljaar 2017-2018 via internet kunt bestellen.

Je bent bijna klaar met groep 8, nog twee weken en de vakantie
gaat beginnen. In augustus begin je als brugklasser op de
Charles de Foucauld Mavo. Dat zal een hele verandering zijn.

Wij raden je aan om het boekenpakket vóór de zomervakantie te
bestellen om er zeker van te zijn dat het boekenpakket voor
aanvang van het nieuwe schooljaar geleverd wordt. Doe dit samen
met je vader en/of moeder.

Tijdens de kennismakingsmiddag leer je de school, je klas en je
mentor kennen. Je kunt alvast uitzoeken welke route het snelste
is naar school.

In de laatste weken van de vakantie zorgt Van Dijk Educatie, onze
boekhandel, ervoor dat jullie de boeken thuis gaan ontvangen.
De boeken ga je thuis kaften en je zet op elk boek je naam en de
klas waar je volgend jaar in zit.

Mocht je niet over een computer en/of internetaansluiting
beschikken dan kan je het boekenpakket op één van de volgende
manieren bestellen:
1. Je maakt gebruik van één van onze computers op school
2. Je vult op school handmatig het bestelformulier voor het
boekenpakket in.
Wil je gebruik maken van één van deze twee mogelijkheden, neem
dan vóór 4 juli 2017 contact op met mevrouw de Haas
(administratie)

Voor iedereen is dit een heel spannende tijd. Er zijn veel brugklassers die net als jij benieuwd zijn hoe het allemaal gaat
worden. Jouw mentor is deze middag degene die je meeneemt in
de wereld van de Charles de Foucauld Mavo.

We hopen dat je na de kennismakingsmiddag een goede indruk
hebt gekregen van je nieuwe school en klas.
Heel veel plezier met het afsluiten van je basisschoolperiode en
een heel fijne vakantie.
Tot volgend schooljaar, tot op de wendagen (29-30 augustus).

2: Welke schoolspullen hoor je aan te schaffen:
1. Een duidelijke agenda, waarin je al het huiswerk kunt
opschrijven!!
2. Een stevige tas, waarin alle boeken veilig opgeborgen kunnen
worden.
3. Voor Nederlands, Engels, Frans en Duits zijn woordenboeken
verplicht.
Je hoeft ze niet mee naar school te nemen: op school zijn
gebruikersexemplaren aanwezig.
4. Voor Mens en Maatschappij gebruiken wij op school: "De
Kleine Bosatlas". Thuis is het fijn als er een atlas aanwezig is.
Aanbevolen wordt de “Basis Bosatlas” van Noordhoff van
ongeveer € 45,--.
5. Voor beeldende vorming:
a. een kleurdoos of etui met minimaal 12 kleurpotloden.
b. 3 grijspotloden: 2H, HB en 4B
c. een vlakgum, lijmstift, schaar
d. een puntenslijper met reservoir
6. Rekenmachine: In de eerste klas is een eenvoudige
rekenmachine voldoende. Voor alle klassen adviseren wij
de Casio FX-82ES plus. Veelal verkrijgbaar voor 14 á 15 euro.

7. Een etui met:
passer (een enkele passer is voldoende), vulpotlood, liniaal,
geo-driehoek, pennen, potlood, schaar, vlakgum, 4
verschillende kleurpotloden, lijmstift en puntenslijper met
reservoir. Een USB-stick van minimaal 1 Gb, oordopjes (3,5
mm-aansluiting – voor computergeluid).
8. Geen correctielak/tip-ex (vlekken)!
Een correctieroller of -stift mag wel.
9. Aan het begin van het schooljaar hebben jullie de volgende
papierwaren nodig:
a. 2 gelinieerde schriften met harde kaft (Nederlands)
b. 10 gelinieerde schriften
c. 3 ruitjes schriften (hokjes 1 cm2), A4-formaat.
(voor wiskunde)
d. Multomap met 23 ringen
10. Degelijk kaftpapier en naamstickers voor op de gekafte
boeken kopen jullie zelf. Eventueel flexibele kaften mogen
ook.
11. Voor de gymlessen:
a. handdoek
b. sportsokken
c. gym(zaal)schoenen, (géén zwarte zool!)
d. buitensportschoenen, (geen noppen)
N.B. Gym T-shirt en sportbroek worden via school besteld.

