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Hartelijk welkom!!!
Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Nog een paar weken en dan ga je naar onze school of naar een nieuwe klas. Waarschijnlijk moet je aan het idee wennen. Zeker als je
de basisschool gaat omruilen voor het voortgezet onderwijs. Dat is best spannend! Een goede voorbereiding op het nieuwe schooljaar
is het halve werk! Een goede voorbereiding begint met het controleren van je schoolspullen en er voor zorgen dat alles in orde is. Goed
voorbereiden is ook eens goed kijken waar je nieuwe school staat, wie je mentor is en wat de beste en veiligste route is om naar school
te fietsen. Als je met Openbaar Vervoer komt let dan goed op de vertrek- en aankomsttijden van bus of trein.
Vanwege Corona worden alle leerlingen gevraagd om 1,5 meter afstand te houden van alle medewerkers op school. In sommige
(praktijk) vakken kunnen medewerkers zelf keuzes maken om dichterbij te komen als de les-situatie daar om vraagt.
In de brief die je thuis ontvangt op 9 of 10 juli vind je tips en afspraken die garant staan voor een goede voorbereiding op het nieuwe
schooljaar. Het is erg prettig als je samen met je ouders aandacht besteedt aan al deze nieuwe dingen. Voordat de school begint, staat
eerst de zomervakantie voor de deur. We wensen iedereen een goede en ontspannen vakantie toe en graag tot ziens!
Namens het schoolteam van locatie De Singel,
met vriendelijke groeten,
H. Terpstra, locatiedirecteur
Wat moet je in de vakantie zelf aanschaffen?
Je ontvangt een materialenlijst per post. Overal waar ZELF achter staat moet je zelf aanschaffen. Alle andere spullen worden door de
school aangeschaft en verstrekt zonder kosten. Het is erg belangrijk dat wij het oranje formulier uiterlijk op 17 augustus 2020 hebben
terug ontvangen! Als je de werkkleding via school hebt besteld hoef je daar niets meer aan te doen. Als je geen werkkleding via
school hebt besteld moet je er voor zorgen dat je op 24 augustus in het bezit bent van de juiste werkkleding.
En wat moet je via de school aanschaffen?
Alle boeken worden gratis door de school verstrekt. Je ontvangt een setje sportkleding met een sportbroek en twee sportshirts. De
kosten daarvan worden via een digitale factuur verrekend.
Welke onkosten kent de school?
Schoolkosten: introductiedag (1e klas), gymkleding (nieuwe leerlingen), kosten sportdag (niet voor klassen 2,3,4), kosten festiviteiten
en verbruik leermiddelen. De kosten zijn per leerjaar verschillend. Een overzicht hiervan wordt meegestuurd in het postpakket en
zijn te vinden in onze locatiegids.
Voor betaling aan school krijgt u een factuur voor de schoolkosten in september/oktober en de werkweek in januari. Deze ontvangt
u per email.

De kosten voor schoolfoto’s bedragen ongeveer € 10,= en wordt door ouders rechtstreeks aan de fotograaf betaald. De schoolfoto’s
worden op de 1e schooldag gemaakt (zie planning) gemaakt!

Leerjaar

Factuur september

Factuur januari

1

€ 84,=

€ 140,= werkweek

Inclusief gymkleding
en introductiedag

2

€ 35,=*

€ 140,=

3

€ 35,=*

€ 130,=

4

€ 35,=*

€ 50,=

5

€ 35,=

€ 50,=

Voor specificatie zie het overzicht in het postpakket.
*Ouders die in schooljaar 2019-2020 voor de sportdag hebben betaald krijgen € 10,= korting in schooljaar 2020-2021.
Er wordt in schooljaar 2020-2021 tot nader bericht géén borg in rekening gebracht voor het gebruik van leenlaptops.
De eerste schooldag en wat moet je meenemen?
De eerste schooldag is op maandag 24 augustus voor de klassen 1-2-3. Op die dag is er een kennismaking met je mentor. Let op de
tijd dat je op school bent:
Klassen 1: 10.00 uur tot 11.00 uur
Klassen 2 en 3: 11.30 uur tot 12.30 uur
Op dinsdag 25 augustus:
Klassen 4: 9.00 uur tot 10.00 uur

Op donderdag 27 augustus:
Klassen 5: 09.00 uur tot 10.00 uur
Op dinsdag 25 augustus beginnen de lessen voor de klassen 1-2-3.
Je moet dan zorgen dat je alles bij je hebt:
✓ je schooltas met etui en dergelijke
✓ brood als je overblijft op school
✓ je gymspullen (als je gymles hebt)
✓ een blauwe overall (voor jongens) of blauwe stofjas (voor meisjes) en veiligheidsschoenen
Alle boeken krijg je gratis van school.
Alle nieuwe leerlingen krijgen de gymshirts en broek van onze gymleraar.

Zonder goede spullen en de juiste werkkleding kan je niet meedoen aan de les!
De lestijden zijn:
Maandag 8.30 uur tot uiterlijk 15.30 uur.
Dinsdag 8.30 uur tot uiterlijk 14.45 uur.

Kijk goed naar je lesrooster in verband met de

Woensdag 8.30 uur tot uiterlijk 15.30 uur.

juiste schooltijden!

Donderdag 8.30 uur tot uiterlijk 15.30 uur.

Alle klassen hebben één leerlingtoegankelijke

Vrijdag 8.30 uur tot uiterlijk 14.45 uur.

les waarin de coachingsgesprekken worden

Pauze van 10.05 uur tot 10.25 uur en van 12.00 uur tot 12.30 uur.

gevoerd!

Schoolvakanties .
Voor de vakanties en vrije dagen verwijzen wij naar de bijlage van onze locatiegids en onze jaarkaart (ook op de website).

De school begint weer op 24 augustus. Denkt u aan het terugsturen van het oranje formulier?

Overblijven op school.
Alle leerlingen eten op school. Je moet zelf brood meenemen. Vaak kan je gezonde hapjes kopen in de aula. Om de beurt moet je
helpen met opruimen. Alle leerlingen blijven in de pauzes op het schoolplein. Op ons hele schoolterrein geldt een rookverbod.

De lockers (afsluitbare kastjes) en hoe je ze gebruikt.
Iedereen krijgt een locker en 1 pasje. In de locker doe je je spullen èn je (werk/gym) schoenen. Tijdens de
lessen mag je niet naar je locker. Bewaar je pasje goed. Een nieuwe pas kost € 10,= . De school is niet
aansprakelijk voor verlies of diefstal van leerling eigendommen. Ook niet als ze in de locker zijn
opgeborgen.
Meld verlies van je pasje direct bij de conciërge! Deze wordt dan geblokkeerd.
Telefoons (mobieltjes) in de klaslokalen zijn niet toegestaan. Alleen met toestemming van de docent en ter ondersteuning van de
les mogen telefoons worden gebruikt. Anders geldt de regel: Telefoon in de klas gaat altijd in de tas. Zet de telefoon uit of zacht en
bewaar deze in de telefoontas in de theorielokalen. Zie ook ons mobieltjesbeleid.
De verzekering.
In onze centrale schoolgids is het een en ander hierover opgenomen. Deze is te downloaden op www.hethooghuis.nl.
Vrije dagen en activiteiten.
Leest u voor een overzicht van de vrije uren en de schoolactiviteiten de bijlage van onze locatiegids en op de jaarkaart. Deze vindt u
op onze website. De jaarkaart ontvangt u eenmalig per post.

Van huis naar school en terug.
Vooral voor de nieuwe leerlingen is het belangrijk dat je een veilige (fiets)route van huis naar school zoekt en
terug. Het is verstandig om in de zomervakantie een keer met je ouders / verzorgers te oefenen zodat het
straks goed gaat. Hetzelfde geldt voor de busregeling. Een keer uitproberen kan geen kwaad.

Is dit alles…..?
Nee, we hebben nog veel meer informatie. We hebben namelijk nog een locatiegids met uitgebreide informatie over onze school.
Deze gids vind je op onze website: www.hethooghuis.nl. Van je eigen mentor krijg je informatie in de eerste schoolweek. Het zal voor
nieuwe leerlingen wel even wennen zijn met al die leswisselingen maar daar wen je snel aan.

Wij wensen iedereen een geweldige zomervakantie!!!

Op ons schoolplein geldt binnen het hek een rookverbod voor alle leerlingen en personeel.

De school begint weer op 24 augustus. Denkt u aan het terugsturen van het oranje formulier?

Planning augustus + schoolfotograaf

24 augustus

Klassen 1

10.00 tot 11.00 uur

Ook schoolfotograaf

24 augustus

Klassen 2 en 3

11.30 tot 12.30 uur

Ook schoolfotograaf

25 augustus

Klassen 4

9.00 tot 10.00 uur

Ook schoolfotograaf

25 augustus

Aanvang lessen voor klassen

8.30 uur

1,2,3 (zie rooster)
27 augustus

Klassen 5, ook pro entree*

9.00 tot 10.00 uur

Vanaf 31 augustus

Aanvang lessen voor klassen

8.30 uur

Ook schoolfotograaf

4 en 5 (zie rooster)
Lesuitval wordt zo snel mogelijk via onze website gepubliceerd.
*De Pro Entree lessen worden op ROC De Leijgraaf uitgevoerd. Je krijgt bericht waar je jezelf moet melden.
Parkeren bij onze school
De achterpoort (bij het zwembad) is alleen als toegang bedoeld voor leerlingen met hun fiets/scooter. Ouders die onze school
willen bezoeken worden verzocht vooraf een afspraak te maken en zich te melden aan de voorzijde van ons gebouw via de
intercom bij de slagboom. U kunt uw auto parkeren op één van de bezoekers partkeervakken.

De school begint weer op 24 augustus. Denkt u aan het terugsturen van het oranje formulier?

