
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

Dinsdag 7 september  

We starten om 9.00 uur in het lokaal waar je ook zat tijdens de kennismakingsbijeenkomst. Je plaatst 
je fiets bij gebouw D aan de achterzijde. We eindigen om 14.15 uur. 

Wat neem je vandaag meer naar school?  

- Het instructieboekje 
- Een goed gevulde etui 
- Een lunchpakket – brood en iets te drinken voor in de kleine en grote pauze.  

 

Vandaag maken we opnieuw kennis met elkaar en de mentor vertelt wat we deze week allemaal 
gaan doen. We besteden vandaag veel aandacht aan elkaar: wie is wie?  

Ook krijg je een rondleiding door de verschillende gebouwen met je mentor. 

We halen op deze dag misschien de laptop op (kan wellicht ook woensdag worden).  

Wellicht al een eerste kennismaking met de laptop. 

Je krijgt vandaag ook uitleg over de Groene Spelen van woensdag.  

Om 14.15 uur zit jouw eerste schooldag erop! Je krijgt al wel huiswerk!  

Thuis moet je de dag van morgen (woensdag) voorbereiden: Neem je laptop mee (als je die al hebt), 
het boekje natuurlijk en vergeet je lunchpakket niet! Zorg voor gepaste kleding voor de Groene 
Spelen – dus niet je beste kleding en gemakkelijke schoenen.   

 
Woensdag 8 september 
mentorlessen, gewone lessen en Groene Spelen 
Het 1e, 2e en 3e uur zijn mentorlessen: 08.30 – 11.00u. We maken kennis met de laptop/inrichten van 
de laptop tijdens deze lessen.   

Het 4e en 5e uur zijn “gewone” lessen volgens het rooster. Je hebt nog geen boeken nodig!!  

In de middag: van 13.25 uur tot 15.05 uur: Groene Spelen 

 

 

INTRODUCTIEPROGRAMMA 

mh1a, mh1b, hv1c, hv1d, thv1e, thv1f 



Wat zijn de Groene Spelen? (woensdag 8 september) 
Groene Spelen zijn grappige spelvormen, waarbij het niet gaat om winnen of verliezen. Het gaat om 
goed samenwerken en vertrouwen. Als je met je klas aanwijzingen goed opvolgt, krijg je een heel 
leuk resultaat. Op deze manier krijg je ook vertrouwen in elkaar; als we er samen de schouders onder 
zetten, wordt het super relaxed! 

 
Donderdag 9 september:  
Het 1e en 2e uur zijn mentorlessen: kennismaking met/inrichten van de laptop. 

Het 3e ,4e  en 5e uur doen we een afsluitende opdracht. 

Het 6e uur is een mentorles. Het is vandaag afgelopen om 14.15 uur. 

 
Vrijdag 10 september:  
De eerste les is een mentorles. 

Daarna gaan we met alle brugklassen een wandeling maken.  

Er is dan ook een traktatie. 

Vandaag zijn we om ongeveer 12.00 uur klaar. We hopen dat je terugkijkt op een leuke eerste 
schoolweek! 

Graag hebben we op vrijdag wat hulp van ouders. Wilt u meehelpen? Stuur dan een e-mail naar 
manager onderwijs Ineke Jacobs: ijacobs@sondervick.nl. 

 

Heb je vragen? Stel ze aan je mentor! 
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