
  
BRIEF GOED BEWAREN!  

  
Rotterdam, juli 2019.  
  
  
Aan alle IG3h-leerlingen.  
  
De vakantie is net begonnen en de eerste voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn al 
begonnen. Daarom krijg jij nu ook deze brief. Ten eerste om je te vertellen in welke klas je zit 
en ten tweede om je te vertellen wanneer de school voor jou weer gaat beginnen. In deze 
brief kun je dat allemaal lezen.  
  
Schooljaar 2019 – 2020 zit je in klas: IG3h 
  
Op maandag 2 september begint voor jou het nieuwe schooljaar.  
Je wordt om 12:45 uur op school verwacht en je moet dan je boeken komen ophalen.  
Neem een grote stevige tas mee!  
De boeken moet je thuis gaan kaften.   
Wij verwachten dat je zorgvuldig met de boeken omgaat en dat ze uiterlijk aan het begin van 
de tweede schoolweek (maandag 9 september) netjes gekaft zullen zijn.  
  
Op woensdag 4 september moet je om 10.15 uur op school zijn, in lokaal W112.   
Dan start het introductieprogramma en ga je kennismaken met de leerlingen en de school. 
Het programma duurt tot ongeveer 13.00 uur.  
Neem in ieder geval mee:  

• een agenda en een schrift  
• een etui met schrijfmateriaal  
• een schooltas/rugzak  
• een lunchpakket en een flesje drinken voor in de pauze  

  
Op donderdag 5 september wordt lesgegeven volgens het officiële lesrooster. Het 
rooster wordt op woensdag 4 september uitgedeeld en uitgelegd.  
  
Op de achterzijde van deze brief staat een lijst met spullen die je zelf voor school moet 
kopen. Zorg ervoor dat je al deze spullen in je bezit hebt op de eerste echte schooldag.  
  
Tevens staat op de achterzijde van deze brief het overzicht van alle vakanties. Noteer deze 
data alvast in je agenda.  
  
Rest mij nog je alvast een hele prettige vakantie en heel véél succes toe te wensen bij de 
start van het nieuwe schooljaar!  
  
Tot maandag 2 september!  
  
Met vriendelijke groet,   
  
R.J. van Veen  
Teamleider ISK  
  
  



 
 
Schoolspullen die nodig zijn voor het volgen van de lessen:  
(zelf kopen)  
  

o schooltas  
o agenda 
o etui 
o 3 pennen (geen rood) 
o 3 potloden 
o kleurpotloden (ongeveer 10 verschillende kleuren)  
o gum 
o liniaal 
o passer 
o geodriehoek 
o puntenslijper  
o lijm (Pritt stift)  
o schaar (klein met stompe punten) 
o 3 rollen kaftpapier  
o 1 USB-stick (8 GB)  
o oordopjes voor de laptop  
o rekenmachine (Casio fx82)   
o 10 kleine schriften met lijntjes (A5)  
o 2 grote wiskunde schriften (A4) met vierkantjes van 1 bij 1 cm 
o 2 grote schriften voor Nederlands (A4, gelinieerd) 
o 2 multomappen (23-rings met lijntjespapier en tabbladen)  
o 1 sportbroek  
o 1 paar sportschoenen (geen zwarte zolen!)  
o woordenboek Nederlands – eigen taal  
o woordenboek eigentaal – Nederlands  

  
 
Per gezin:  
   

o 1x een “Pocketwoordenboek Nederlands” 
o 1x een “Pocketwoordenboek Nederlands – Engels” 
o 1x een “Pocketwoordenboek Engels – Nederlands” 
o 1x een “De Grote Bosatlas (55ste druk)”  

  
 
  
Schoolvakanties: 
 
 

o Herfstvakantie  : 19 oktober 2019  tot en met  27 oktober 2019 
o Kerstvakantie  : 21 december 2019  tot en met  5 januari 2020 
o Voorjaarsvakantie : 22 februari 2020  tot en met  1 maart 2020 
o Paasvakantie  : 10 april 2020   tot en met  13 april 2020 
o Meivakantie  : 25 april 2020   tot en met  5 mei 2020 
o Hemelvaart   : 21 mei 2020   tot en met  24 mei 2020 
o Pinksteren  :  30 mei 2020   tot en met  3 juni 2020 
o Zomervakantie  :  18 juli 2020   tot en met  30 augustus 2020 
 

 
 
 


