ELDE þoJJege
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de
TVWO, VWO, VH, H, HT leerlingen van

het brugjaar 2020-2021

Schijndel,

t7 juni 2020

Referentie : TMi.20200617a.ASu

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.
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De RlVM-richtlijnen worden (waarschijnlijk) vanaf juli verruimd. Daarom verplaatsen we het
"vragenrondje" van donderdagavond 25 juni naar woensdagavond 8 juli. Aangezien we maar
maximaal 100 personen tegelijkertijd mogen ontvangen, plannen we twee rondes. De eerste
van 18.30 - 19.15 uurvoorouder(s)/verzorger(s) van de brugklassen HT, VH en VWO en de
tweede van 20.00 - 20.45 uur voor ouder(s)/verzorger(s) van de H en TVWO brugklassen.
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De mentor is niet aanwezig tijdens het "vragenrondje". De kennismaking met de mentor en de
ouders van de klasgenoten van uw kind is tijdens de eerste ouderavond begin september.
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Uw kind heeft vandaag een heleboel informatie gekregen over de school. Informatie over
lestijden, vakanties, telefoonnummers, adressen e.d. vindt u via de website www.eldecolleqe,nl
Hieronder vindt u nog enkele algemene zaken:
Het schooljaar start voor TVWO, VWO, VH, H, HT op dinsdag 25 augustus met een
i ntrod uctieprog ra m m a.
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Op woensdag 26 augustus wordt het introductieprogramma vervolgd. De lessen starten
op donderdag 27 augustus volgens het lesrooster.

a

Het introductieprogramma van dinsdag 25 augustus duurt van 8.30 uur tot 14.30 uur.
Leerlingen moeten om 8.25 uur aanwezig zijn in de aula van het (T)VWO/Havo
gebouw. Een deel van het introductieprogramma bestaat uit kennismakingsspelletjes.
Graag aangepaste kleding (platte schoenen), maar sportkleding is niet nodig.
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We gaan ervan uit dat uw kind een stevige rugzak (die groot genoeg is om ook een
laptop mee te vervoeren), schrijfmateriaal, pritt stift en een schaar bij zich heeft. De
school zorgt voor de agenda.
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Het is verstandig om jas, tas, gymkleding e.d. te voorzien van naam en klas.
Alle brugklassers worden gefotografeerd in de eerste of tweede lesweek. Eventueel
bezwaar graag tijdig doorgeven. U ontvangt overigens het fotopakket geheel

vrijblijvend.
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Alle leerlingen krijgen hun boeken via het boekenfonds. Om zoveel mogelijk te
voorkomen dat de boeken beschadigen, vragen we u de boeken te kaften.
De helft van de boeken wordt op dinsdag 25 augustus meegegeven, de andere helft op
woensdag 26 augustus.
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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: 24x32 cm. Voor Dell 3300 i3:13,3 inch. Hoes: 26 x
34 cm.
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Benodigdheden voor diverse vakken:
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Algemeen:
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A4-lijntjesschrift.
Geodriehoek, passer, (vul)potlood (0,5 mm),
2 A4-schriften grote ruitjes (1x1 cm),
rekenmachine (bij voorkeur Casio fx-82MS).
Lichamelijke opvoeding sportbroekje, gymschoenen voor binnen geen
zwarte zool. (Deodorant in spuitbussen is niet
toegestaan).
T-shirt kunt u voor 1 augustus bestellen via www.qymkledinq.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 de site
www.eldecolleqe. nl
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Engels:
Geschiedenis:
Wiskunde:

Etui, schrijfmateriaal (HB-potloden,
kleurpotloden, pennen (ook rode en
groene), fineliner, markeerstift, guffi, schaar,
puntenslijper, pritt stift, liniaal, plakband.
Potjes Typex zijn niet toegestaan.
Frans: 2x A4-lijntjesschriften, snelhechter met
5 tabbladen en mapblaadjes.
2x A4-lijntjesschriften, snelhechters

Levensbeschouwing:
Muziek:

A4-lijntjes schrift.
In-ear-koptelefoon (oortjes) met draad en
minijack aansluiting.
De (andere) vakdocenten geven zelf eventuele overige benodigdheden aan.
Woordenboeken voor thuisqebruik :
Nederlands:
Van Dale pocketwoordenboek
Frans:
Van Dale pocketwoordenboek N/F - F/N
Engels, algemeen:
Van Dale pocketwoordenboek N/E - E/N
(NB. Voor Engels is Van Dale Middelgroot woordenboek E/N ook toegestaan en
in de bovenbouw zelfs verplicht)
Engels VWO tweetalig (& Versterkt Havo Bovenbouw): Oxford Dictionary.
Nadere informatie over de aanschaf volgt.
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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.
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Begin oktober ontvangt u meer informatie over de (vrijwillige) ouderbijdrage. Zie
verder ook www.eldecolleqe. nl
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In het begin van het schooljaar informeren wij u over:
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Een spaarsysteem: een spaarmogelijkheid per jaar i.v.m. reizen/uitwisselingen leerjaar

Havo 4 of VWO 5.

Magister (ons administratief programma), waarmee u thuis de gegevens over uw kind
kunt inzien m.b.t. cijfers en verzuim.
lts Learning, onze elektronische leeromgeving (voor bijvoorbeeld huiswerk en
planning).

Het is erg belangrijk dat u uur e-mailadres up-to-date houdt, omdat bijna alle
informatie van school via de e-mail verstuurd wordt. U ontvangt de inloggegevens
van Magister bij de start van het nieuwe schooljaar.
Wij hopen dat u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd bent.
Namens het brugklasteam wens ik u een fijne vakantie. Ik hoop dat uw kind zich al snel thuis
zal voelen op het Elde College en zie u graag terug bij de ouderavonden of informatieavonden
Met vriendelijke groet,

Mevr. Drs. C.M.W. Michon-Janssen, sectordirecteur (T)VWO/HAVO
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