Aan de ouders/verzorgers van
onze nieuwe leerlingen van leerjaar 1

Sittard, 25 juni 2019

Betreft: programma eerste schoolweek

Geachte ouders/verzorgers,
Graag informeren wij u over het verloop van de eerste schoolweek en we zouden het
op prijs als u deze brief ook met uw zoon/dochter/pupil bespreekt.
Programma
Maandag 19.08.2019

de leerlingen hebben deze dag nog vrij.
Het team van de Havikstraat bereidt de
ontvangst voor van onze leerlingen op
onze nieuw locatie.

Dinsdag 20.08.2019

09:00 uur – de leerlingen worden op school verwacht
14:30 uur – einde van de introductieactiviteiten

Woensdag 21.08.2019

start van de lessen conform het lesrooster

De leerlingen van leerjaar 1 worden door de mentoren opgevangen en begeleid naar
de aula. Samen met de mentor verkennen ze de nieuwe school. Om dit in alle rust te
kunnen doen vindt het programma de leerlingen van leerjaar 2, 3 en 4 van 12:30 –
15:00 uur plaats.
In verband met de veiligheid worden door de gemeente aan de voor- en achterkant
van de school nog verbeteringen aangebracht in de verkeerssituatie om de veiligheid
te vergroten. Bij de start van het nieuwe schooljaar is de voorkant van de school
klaar. De achterkant is naar verwachting in september gereed. Wij vinden het
belangrijk dat u, samen met uw kind, de route naar school voor het begin van het
schooljaar, op een druk tijdstip, oefent. Controleert u ook de remmen, de verlichting
e.d. van de fiets nog eens?
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Schoolboeken
Het bestellen kan uitsluitend via de softwareapplicatie (zie brief: informatie
over ouderbijdrage en bestellen boekenpakket).
Houd er s.v.p. rekening mee, dat ondanks de “gratis schoolboeken” er toch ook nog
zaken zijn die voor uw rekening komen.
In de softwareapplicatie ziet u ook de bedragen die DaCapo int. De ouderbijdrage,
bijdrage voor excursies en kampen, de agenda voor 1 e jaars-leerlingen. Deze
bijdragen zijn voor ons onmisbaar om als school goed te kunnen functioneren.
Daarnaast zult u zelf nog gymkleding en andere schoolbenodigdheden moeten
aanschaffen.
Als het digitaal bestellen voor u niet mogelijk is, kan de mentor van uw kind eventueel
hulp bieden. Houd er dan wel s.v.p. rekening mee dat de administratie slechts tot en
met maandag 8 juli a.s. voor u beschikbaar is.
Overige leermiddelen
Met ingang van woensdag 3 juli a.s. staat een lijstje van schoolbenodigdheden op
de website die de leerlingen nodig hebben om het onderwijs voor de diverse vakken
goed te kunnen volgen. Deze materialen worden niet door de school aangeschaft. Wij
vragen u er zelf zorg voor te dragen. Attentie: voor alle eerstejaars leerlingen geldt
dat u GEEN agenda hoeft aan te schaffen, die is opgenomen in het boekenpakket.
Gymkleding
De sporttenues van het DaCapo College, groen shirt (lange en/of korte mouw) en
zwarte broek (lange en/of korte), zijn te koop bij Intersport Gardenz,
Egelantier 40 te Geleen. De prijs van een set inclusief opdruk van het logo van
DaCapo bedraagt € 25,95.
Kluisje
Leerlingen worden de gelegenheid geboden om een kluisje te huren. De kosten
hiervoor zijn € 10,- borg en € 10,- huur voor één schooljaar.
Ouderavond
Op maandag 26 augustus a.s. vindt een ouderavond plaats voor alle ouders van
leerjaar 1. Uw aanwezigheid daarbij is zeer belangrijk! De avond begint om
19:00 uur en start in de aula van de school met een algemeen gedeelte. Daarna
maakt u niet alleen met de mentor, maar ook met elkaar nader kennis. U krijgt dan
informatie over de manier waarop de mentor zijn/haar leerlingen gaat begeleiden.
I.v.m. parkeerproblemen in de wijk staan leerlingen bij de ingang van de school. Zij
geven u aan waar u kunt parkeren.
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Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen zijn,
dan kunt via de website door een druk op de knop ‘contact’ een vragenformulier
invullen. U ontvangt dat binnen 2 werkdagen antwoord op uw vraag. Ons nieuwe
telefoonnummer (046-7820800) is vanaf 14 augustus a.s. beschikbaar. De school is
dan via dit nummer te bereiken.
Wij zijn blij met uw vertrouwen in DaCapo en wensen u nu eerst een fijne vakantie
toe.
Met hartelijke groet,
mede namens het team locatie Havikstraat,

M. Dings,
interim locatiedirecteur.
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