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* STARTBRIEF *

Lestijden 2018 - 2019

Bergschenhoek, 16 juli 2018
Beste ouders/verzorgers,
Wij verheugen ons op de komst van uw kind aankomend
schooljaar op Wolfert Lansing en hopen dat iedereen na
een heerlijke vakantie weer vol energie aan een nieuw
schooljaar gaat beginnen. Middels deze startbrief
informeren wij u over diverse activiteiten aan het begin van
het schooljaar.
Met hartelijke groet,
Fiona van Bommel
Teamleider onderbouw Wolfert Lansing

1ste lesuur

8:15 - 9:00

2de lesuur

9:00 - 9:45

3de lesuur

9:45 - 10:30

Kleine pauze

10:30 - 10:45

4de lesuur

10:45 - 11:30

5de lesuur

11:30 - 12:15

6de lesuur

12:15 - 13:00

Grote pauze

13:00 - 13:30

7de lesuur

13:30 - 14:15

8ste lesuur

14:15 - 15:00

9de lesuur

15:00 - 15:45
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Wolfert kalender
Woensdag 29 t/m vrijdag 31 augustus
Alle leerlingen starten op woensdag 29
augustus 2018 om 8.30 uur bij hun
mentor. Leerlingen in de brugklas krijgen
op woensdag, donderdag en vrijdag een
speciaal introductie-programma
aangeboden onder leiding van hun
mentor. Tijdens deze dagen krijgen zij
alle informatie die ze nodig hebben om
het schooljaar goed te starten.

Donderdag 30 augustus
Op deze dag komt de schoolfotograaf.

Dinsdag 11 september
Op dinsdagavond van 19:00 tot 21:00 is
de kennismakingsavond van leerjaar 1.
Na een plenaire opening leert u de
mentor kennen van uw kind en wordt er
het een en ander uitgelegd over de
school en het aankomende leerjaar.

Woensdag 26 t/m vrijdag 28 september
Van woensdag tot en met vrijdag gaan de
klassen 1A en 1B samen met hun mentor
op kamp. Meer informatie ontvangt u
tijdens de kennismakingsavond van
dinsdag 11 september.

Woensdag 26 september
Terwijl 1A en 1B op kamp zijn, vindt er op
school de Dag van de Talen plaats.
Tijdens deze ochtend genieten de
leerlingen van 1C, 1D, 2A, 2B en 2C van
een English Breakfast die door de
leerlingen uit 2A en 2B klaargemaakt
gaat worden.

Woensdag 3 t/m vrijdag 5 oktober
Van woensdag tot en met vrijdag gaan de
klassen 1C en 1D samen met hun
mentor op reis. Meer informatie ontvangt
u tijdens de kennismakingsavond van
dinsdag 11 september.

Leermiddelenpakket
Alle leerlingen ontvangen van school een
leermiddelenpakket. Dat bestaat deels uit boeken en deels
uit digitale methodes. Dit leermiddelenpakket zal door Van
Dijk Educatie rechtstreeks bij u thuis worden afgeleverd. In
de zomervakantie ontvangt u of uw zoon/dochter een mail
van Van Dijk Educatie met meer informatie over de levering
van het leermiddelenpakket. Het is belangrijk dat de
leerlingen zorgvuldig met de (werk)boeken omgaan. Het is
verplicht alle boeken te kaften. Alle boeken moet aan het
einde van het schooljaar weer ingeleverd worden.
Beschadigde of kwijtgeraakte boeken worden in rekening
gebracht.
NB: de boeken staan op naam van de leerling en kunnen
dus niet geruild of ingenomen worden.
NB: in de werkboeken mag niet
geschreven worden (ook deze
moeten na afloop van het
schooljaar weer ingeleverd
worden). Het is daarom
noodzakelijk dat de leerling
voldoende schriften mee naar
school neemt om opdrachten te
maken.

Aanschaf laptop
Vergeet u niet om voor het nieuwe schooljaar een
Chromebook aan te schaffen? In onze vorige nieuwsbrief
stond hier alles over uitgelegd, mocht u deze nog na willen
lezen dan kan dat via de digitale editie op de website.

Zaterdag 20 t/m zondag 28 oktober
Herfstvakantie
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Vanaf schooljaar 2017-2018 draaien wij het Wolfert MOLMobiele telefoons in de les
Steeds vaker merken we dat mobiele
telefoons in de school voor afleiding en
problemen zorgen. In onze school is het
gebruik van een telefoon in de les niet
toegestaan. We verwachten van onze
leerlingen dat ze hun telefoon in hun tas
of locker opbergen en dat zij hun laptop
gebruiken voor het digitaal werken.

Roken en energydrinks
In het kader van de gezonde school zijn
ook het komende schooljaar roken en het
drinken van energy drinks in en rondom
de school verboden.

traject in alle leerjaren. De afkorting MOL staat voor de
driehoek: Mentor, Ouder en Leerling. Het principe vloeit
voort uit de Engelse methode: Student Led Conference;
hierbij staat de ontwikkeling van de leerling tijdens de
gehele opleiding centraal. De leerling wordt naarmate de
leerjaren vorderen zelf steeds meer verantwoordelijk
gemaakt van zijn of haar eigen leerproces. Dit gebeurt door
duidelijke leerlijnen neer te leggen en de leerling deze elke
periode te laten presenteren met behulp van zijn/haar
portfolio voor zowel de mentor als de ouder(s) en/of
verzorger(s).
Een belangrijk onderdeel van deze methode is dat de

Sporthoofddoek gymlessen
Natuurlijk is het meisjes toegestaan om
op onze school een hoofddoek te dragen.
Voor de gymlessen is in verband met de
veiligheid tijdens het sporten het gebruik
van een sporthoofddoek verplicht.

leerlingen elke week 2 keer een lesuur kwalitatieve tijd
hebben met hun mentor. Uit ervaring bij andere scholen en
van het afgelopen jaar, is gebleken dat deze tijd voldoende
en zeer waardevol is voor zowel de leerling als voor de
mentor. Door deze continuïteit ervaren de leerlingen een
zekere mate van structuur en veiligheid. Daarnaast krijgt
de mentor een haarscherp beeld van elke leerling
individueel ten aanzien van aanwezigheid, leerprestaties,
persoonsontwikkeling en groepspositie.

Bereikbaarheid docenten en overige
medewerkers
Soms wilt u een van de medewerkers van
de school bereiken. Bellen kan, maar via
de mail is het contact soms sneller
gelegd. Alle mailadressen van de
medewerkers van Wolfert Lansing staan
op de website van de school.

Presentatie
Aan het einde van elke periode presenteert de leerling zijn
leerproces aan zijn mentor en ouder(s)/verzorger(s).
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Introductiedagen (Kom op de fiets!!)
Woensdag 29 augustus

Donderdag 30 augustus

Vrijdag 31 augustus

8:30 uur

8:30 uur

8:30 uur

Opening schooljaar op het
domein in de onderbouw

Start op het domein in de
onderbouw

Mentoropstart

9:00 uur

Chromebookles (alleen
vandaag heb je je laptop
nodig)

11:00 Pauze

Zeskamp bij BVCB
(Sportkleding & fiets)

Docentencarousel (je
ontmoet hier al je leraren)

12:00

12:00

12:00

Lunchpauze (Vergeet je
lunchpakketje niet mee te
brengen)

Lunchpauze (Vergeet je
lunchpakketje niet mee te
brengen)

Lunchpauze (Vergeet je
lunchpakketje niet mee te
brengen)

13:00 uur

13:00 uur

13:00 uur

Einde

Einde

Einde

Fietstocht (Breng dus je fiets
mee!!)

Overzicht benodigde schoolspullen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agenda
Blauwe of zwarte pennen (gewone ballpoint)
Kleurpotloden (simpel setje is voldoende)
Etui
Gum
Puntenslijper
Potloden HB (grijs potlood in hardheid HB)
Geodriehoek
Passer (simpele passer is voldoende)
Schaar
Lijmstift
Chromebook laptop
Koptelefoon/oordopjes
Rekenmachine (Casio FX-82 MS)
Voldoende schriften met ruitjes en lijntjes
Kaftpapier om alle (werk)boeken te kaften
Stevige rugzak!!!

!4

16 JULY 2018

SCHOOLJAAR 2018 - 2019

Fijne vakantie en tot in
het nieuwe schooljaar!
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