Aan de ouders/verzorgers
Aan de leerlingen van klas 1 – schooljaar 2022-2023

Spijkenisse, 22 juni 2022

Onderwerp : start schooljaar klas 1

Beste leerling, ouders en verzorgers,
Welkom bij de Charles. In deze brief informeren we je over de start van schooljaar 2022-2023.
Start nieuwe schooljaar
Op dinsdag 23 augustus 2022 word je om 9:00 uur op school verwacht.
Op deze eerste schooldag
- maak je kennis met je coach en docenten;
- krijg je alvast wat informatie over schoolzaken;
- ga je op de foto bij de schoolfotograaf;
- ontvang je je lesrooster;
- ontvang je je boekenpakket op school.
Neem een grote rugtas mee want al je boeken moeten erin. Stop ook een pen in je
rugtas.
Rond 12:30 uur ronden we de eerste schooldag af.
woensdag 24 augustus 2022
- les volgens rooster
- uitdelen chromebook.
Schoolspullen
Op de achterkant van deze brief vind je een overzicht met schoolspullen die je nodig hebt.
Enkel de schoolspullen die je nog niet hebt, moet je je aanschaffen.
Tot slot
Mede namens het docententeam wensen wij jullie een hele fijne zomervakantie en alvast een
goede start in het nieuwe schooljaar.
Met zonnige zomergroeten,

Els van Herk-Teuwen
Afdelingsleider

SCHOOLSPULLEN

ALGEMEEN
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Een stevige rugzak, waarin alle boeken veilig opgeborgen kunnen worden
en ook plaats is voor je chromebook.
Kaftpapier en naamstickers voor de bescherming van je boeken.
Etui met daarin:
• pennen, potlood, liniaal, gum, lijmstift, puntenslijper
• vulpotlood, geodriehoek en passer (voor wiskunde)
• oordopjes (3,5 mm-aansluiting voor luisteropdrachten)
10 Gewone lijntjesschriften (overige vakken)
5 Ruitjesschriften A4-formaat (hokjes 1 cm2) voor wiskunde en nask1
Rekenmachine: Casio FX-82EX (Let op! In elk geval NIET de FX-82MS)

BEELDENDE VORMING/KUNSTVAKKEN
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Etui
gum
Kleurpotloden
Puntenslijper
Pen
Lijmstift
Geodriehoek
Liniaal
1 grijs potlood (hb)
schaar
Schetsboek A4 met minimaal 60 witte vellen

GYM
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Handdoek
Sportsokken
Gym(zaal)schoenen, geen zwarte zool!
Buitensportschoenen, geen noppen!
School T-shirt en broekje zijn voor nieuwe leerlingen aan te schaffen bij
Sport 2000. (zie bijgevoegde brief)

WOORDENBOEKEN
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Klas 1: woordenboek Nederlands
woordenboek Nederlands/Engels en Engels/Nederlands

