
  
 

         
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de brugklasleerlingen ONC Parkdreef cursusjaar  ’16/’17,  
  
Vlak voor de zomervakantie hebben we wat ons betreft op een hele prettige wijze met u en uw 
zoon/dochter kennis gemaakt.  Bedankt daarvoor! 
   
Dinsdag 23 augustus wordt uw zoon/dochter om uiterlijk 8:30 uur verwacht in de grote aula van 

onze school. Daar gaan we het wenprogramma gezamenlijk openen.  

Het is belangrijk dat ze die dag: 

 op de fiets komen 

 een gevuld etui meenemen 

 makkelijke kleding dragen (graag de weervoorspelling in de gaten houden en kleding 

daarop aanpassen!) 

 een goed gevuld lunchpakket meenemen 

De eerste wendag zal vooral in het teken staan van kennismaking met de eigen groep en de mentor. 

Deze dag zal om ongeveer kwart over 3 zijn afgelopen.  

Woensdag 24 augustus wordt uw zoon/dochter om uiterlijk 8:30 uur bij de mentor verwacht en 

zullen, naast de gezellige en sportieve activiteiten, ook de belangrijke administratieve zaken 

(waaronder het lesrooster) met de leerlingen worden doorgenomen. Op deze dag komt  ’s morgens 

ook de schoolfotograaf en we sluiten de dag ’s middags af met een gezamenlijke BBQ op het 

schoolplein.  

Het is belangrijk dat ze die dag: 

 op de fiets komen 

 een gevuld etui meenemen 

 aandacht hebben voor de schoolfotograaf 

 sportkleding meenemen voor de sportieve buitenactiviteit (de weervoorspelling in de 

gaten houden en kleding daarop aanpassen!) 

 een lunchpakket meenemen 

De tweede wendag zal om ongeveer 16:15 uur zijn afgelopen.  

Donderdag 25 augustus wordt uw zoon/dochter om uiterlijk 8:30 uur verwacht in de grote aula van 

onze school voor een activiteit waarbij zij kennis zullen maken met allerlei docenten van wie ze les 

zullen krijgen in dit schooljaar. Op deze dag zal ook de iPad worden geïnstalleerd. Het precieze 

programma voor deze dag verschilt per klas en hoort uw zoon/dochter nog van zijn/haar mentor.   

Met vriendelijke groeten, 
 
  
De brugklasmentoren ONC Parkdreef:  
Daan Roovers, Evelien Riedstra, Hans van der Kraan, John Hogebrug, Tess Ouwerkerk, Heleen 
Veringa, Marieke Keesmaat, Marloes Star, Ronald Blok, Marco Sebel, en Tjeerd Riedstra 



 


