
Aan: Ouders en/of verzorgers van de brugklasleerlingen en brugklasleerlingen
Betreft: Start schooljaar 2021-2022

Noordwijkerhout, 19 juli 2021

Beste ouders en/of verzorgers van de brugklasleerlingen, beste (nieuwe) brugklasleerlingen,
 
Eindelijk zomervakantie!

Het laatste schooljaar op de basisschool zit erop. Ik hoop dat jullie ondanks alles op een fijne manier
afscheid hebben kunnen nemen van de klas en de basisschool. Nu is het tijd om lekker vakantie te
vieren. 
 
Wij, op Leeuwenhorst, zijn bezig met de laatste voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Natuurlijk
gaan wij jullie intensief begeleiden met jullie start op Leeuwenhorst. De meesten van jullie hebben
tijdens de introductiemiddag al kennis gemaakt met de mentor en de klas en het boekje ¨Leeuwenhorst
for Dummies¨ gekregen waarin het rooster voor de 1e schoolweek is opgenomen.

Gezien het huidige beleid rondom zelftesten in het voortgezet onderwijs willen we je vragen om op
maandag 30 augustus een zelftest op te komen halen op Leeuwenhorst. We willen dit ophalen zo veilig
mogelijk doen daarom heeft elke klas een eigen tijdslot. Kijk dus goed in het schema hoe laat jouw klas
ingedeeld is en kom ook echt alleen binnen dat tijdslot (niet eerder/niet later). Je kunt de test ophalen
op het plein voor de hoofdingang. Bij de zelftest zit een beschrijving hoe en wanneer deze te gebruiken.

Klas Tijdstip

1Ba 9:30-9:50u

1Bb 9:50u-10:10u

1Bc 10:10-10:30u

1Bd 10:30-10:50u

1Be 10:50-11:10u

1Bf 11:10-11:30u

1Bg 11:30-11:50u

1Bh 11:50-12:10u

1Bi 12:10-12:30u

1Bj 12:30-12:50u

1Bk 12:50-13:10u



 
Op woensdag 1 september gaan we dan echt beginnen en heten we je om 9.00 uur van harte welkom in
het Forum van de school.

Het is handig om een rugzak mee te nemen, een gevulde etui, een agenda en een lunchpakket. Ook heb
je het boekje 'Leeuwenhorst voor dummies' nodig. Leerlingen uit klas 1Ba, 1Bb, 1Bc en 1Bd  trekken
deze dag makkelijk zittende (sport)kleding aan. In de introductieweek zal de mentor, samen met de
brugcoaches, je stap voor stap wegwijs maken op Leeuwenhorst.  

Voor nu wensen wij jullie een hele fijne en zonnige zomervakantie. Geniet ervan en wij zien jullie graag
gezond en uitgerust weer terug!

Met vriendelijke groet,

C.T. Slats
Rector


