Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de
nieuwe brugklassers 2020-2021
Sint-Michielsgestel, 17 juni 2020
Referentie: HDe.202016-17-18b.EBo
Betreft: informatie voor nieuwe schooljaar
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Vandaag heeft uw kind kennis gemaakt met zijn of haar toekomstige mentor en klasgenoten.
We hebben veel leerlingen bij vriendjes of vriendinnen in de klas kunnen plaatsen, maar misschien
is dat niet bij iedereen gelukt. Gelukkig weten wij uit ervaring dat binnen de klas snel nieuwe
vriendschappen ontstaan.
Uw kind heeft een heleboel informatie gekregen over de school. De belangrijkste zaken voor de
eerste schooldag vindt u ook op de website www.eldecollege.nl: informatie over lestijden,
vakanties, telefoonnummers, adressen e.d.
Vanwege de RIVM-richtlijnen van dit moment moeten we de geplande informatiebijeenkomst van
maandagavond 22 juni laten vervallen. Wij hopen u wel te kunnen ontvangen voor een nadere
kennismaking met de mentor, coach en ouders van klasgenoten op donderdag 3 september 2020.
Hieronder vindt u nog enkele algemene zaken:
•

Het schooljaar start op dinsdag 25 augustus met een introductiebijeenkomst waarbij ook
de boeken uitgedeeld worden en het lesrooster besproken wordt. De leerlingen worden om
10.00 uur op school verwacht. We verwachten rond 12.30 uur af te sluiten.

•

Het introductieprogramma van woensdag 26 augustus duurt van 9.00 uur tot 14.30/15.00
uur. Leerlingen moeten om 8.45 uur aanwezig zijn. We gaan die dag, op de fiets, naar
Vught voor een introductieprogramma. We raden leerlingen aan om gemakkelijk zittende
kleding te dragen met daaronder zwemkleding.

•

Op donderdag 27 augustus van 8.30 tot 14.15 uur zijn de leerlingen op school voor nog
meer introductie, de laptops voorbereiden en leren werken met de laptops. Op vrijdag 28
augustus beginnen de lessen volgens rooster.

•

We gaan ervan uit dat uw kind dinsdag 25 augustus een stevige rugzak (die groot genoeg
is om ook een laptop mee te vervoeren), een etui met pennen, potloden en kleurpotloden,
Pritt stift en een schaar bij zich heeft.

•

Alle leerlingen krijgen hun boeken via het boekenfonds. Deze boeken liggen de eerste dag op
school klaar. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat de boeken beschadigen, vragen we u de
boeken te kaften.

•

Op de achterkant van deze brief vindt u informatie over benodigdheden voor het eerste
schooljaar.

•

Alle brugklasleerlingen ontvangen een Purple Monkey agenda via school. Deze agenda
biedt de leerling genoeg ruimte om het werk goed op te schrijven en te plannen.

•

Het is verstandig om jas, tas, gymkleding e.d. te voorzien van naam en evt. klas.

•

U heeft al eerder informatie ontvangen over de laptop waarover de leerlingen moeten beschikken.
De afmeting van de beschermhoes via The Rent Company (i.v.m. rugzak of tas):
Dell 3190: 11,6 inch. Hoes: 24 x 32 cm. Voor Dell 3300 i3:13,3 inch. Hoes: 26 x 34 cm.

Algemene benodigdheden:
▪ 1 etui met schrijfbenodigdheden: 2B potlood, pennen (2 rode, 2 zwarte, 2 groene of blauwe
pennen), liniaal, gum, puntenslijper
▪ 1 etui met tekenmateriaal: kleurpotloden, schaar (12-15 cm), Pritt stift, liniaal, plakband, zachte
gum, puntenslijper, HB potlood, vulpotlood dikte 0,5 mm HB.
▪ Potjes Tipp-ex zijn niet toegestaan. Tipp-ex correctierollers wel!
▪ Permanente stiften zijn niet toegestaan!
Benodigdheden per vak:
○
Nederlands:
○
Engels:
○
Wiskunde:

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

A4-lijntjesschrift, snelhechter.
2 x klein (A5) lijntjesschrift, 1 snelhechter.
2 x A4 schriften grote ruitjes (1x1 cm),
geodriehoek, passer, HB-potlood, rekenmachine:
een van de volgende is toegestaan:
Casio FX-82ES OF Casio FX-82ES Plus

Lichamelijke Opvoeding(LO):

sportbroekje, gymschoenen voor binnen geen zwarte
zool, Elde gymshirt. (Deodorant in spuitbus is niet
toegestaan.)
Een Elde gymshirt kunt u voor 1 augustus bestellen via www.gymkleding.com. Via mijn
schoolkleding kiest u het Elde College. De T-shirts worden op naam van de besteller aan
school uitgeleverd. Bestelt u later, dan worden de T-shirts naar huis gestuurd en
verzendkosten in rekening gebracht. Zie verder op onze website.
Levensbeschouwing:
1 x A4 lijntjesschrift.
Tekenen/handvaardigheid:
gum, puntenslijper, 2B potlood, HB-potlood, schaar,
minimaal 10 goede kleurpotloden.
Muziek:
1 snelhechter, in-ear-koptelefoon (oortjes) met draad
en mini-jack aansluiting.
Geschiedenis (alleen HM-brugklas): 2 x A5 lijntjesschrift.
Aardrijkskunde (alleen HM-brugklas):1 x A4 lijntjesschrift
Biologie (alleen HM-brugklas):
4x A5 lijntjesschrift, kleurpotloden, arceerstift en
tekenpotloden, 1 snelhechter.
Frans (alleen HM-brugklas):
1 x groot (A4) lijntjesschrift, 1 x klein (A5) lijntjesschrift,
tweeringsmap met tabbladen (5 tabs).
N&Z (alleen MK-brugklas):
1 x A4 lijntjesschrift.
M&M (alleen MK-brugklas):
Insteekmap met elastiek (A4)
N&T (alleen MK-brugklas):
1 x A4 lijntjesschrift, vulpotlood.
De (andere) vakdocenten geven zelf eventuele overige benodigdheden aan.

Andere afspraken:
•
Alle leerlingen krijgen van de school een kluisje. Verdere informatie krijgen de leerlingen
op de eerste schooldag en kunt u dan ook vinden op onze website.
•
Alle brugklassers worden gefotografeerd in de eerste of tweede lesweek. Mocht u hier bezwaar
tegen hebben, dan verzoeken wij u om dit tijdig door te geven. U ontvangt overigens het fotopakket
geheel vrijblijvend.
•
Begin oktober ontvangt u meer informatie over de (vrijwillige) ouderbijdrage. Zie verder
ook www.eldecollege.nl.
•
In het begin van het schooljaar informeren wij u over ons administratief programma
Magister, waarmee u thuis de gegevens over uw kind kunt inzien (cijfers, verzuim,
huiswerk).
Het is erg belangrijk dat u uw e-mailadres via Magister up-to-date houdt, omdat bijna
alle informatie van school via de e-mail verstuurd wordt.
Wij hopen dat u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd bent. Namens het brugklasteam
wensen we u een fijne vakantie. We hopen dat uw kind zich snel thuis zal voelen op het Elde
College en zien u graag terug bij de ouderavonden of informatieavonden.
Met vriendelijke groet,
Dhr. H. Deiman
Sectordirecteur vmbo/pro

Dhr. E. van den Boogaard,
Teamleider locatie Sint-Michielsgestel

