Aan de brugklasleerlingen en hun ouders
Doorn, 22 juli 2019
Betreft: Brugklassen - informatie en introductiedagen di. 3 en do. 5 september 2019
Beste leerlingen,
Na de vakantie gaat het beginnen: de introductie op het Revius Lyceum Doorn!
Heb jij er net zoveel zin in als wij? Je eerste dagen zijn om te wennen aan de school, je
mentor(en) en je nieuwe klasgenoten. Dat gaat vast goedkomen!
Om je voor te bereiden op het komende schooljaar en de eerste schoolweek informeren
we je alvast over het volgende.
Dinsdag 3 september 2019
We verwachten je om 09.00 uur op school. Je mag meteen naar het volgende lokaal in
het brugklasgebouw (we wijzen je de weg ☺):
MH11
MH12
HV11
HV12
HV13
AG11
AG12
TA11
TG11

lokaal 8.03
lokaal 8.02
lokaal 8.09
lokaal 8.06
lokaal 8.05
lokaal 8.07
lokaal 8.08
lokaal 8.04
lokaal 8.00

In het lokaal leggen we je uit welke onderdelen van het introductieprogramma die dag
plaatsvinden. We eindigen deze dag tussen 14.30 en 15.00 uur.
Woensdag 4 september 2019
Deze dag starten we ook om 09.00 uur en eindigen we om ongeveer 15.00 uur.
Het programma voor deze dag krijg je dinsdag 3 september. We bereiden dan onder
andere je eerste echte schooldag voor. Je gaat ’s morgens direct naar het afgesproken
lokaal (zie schema als hierboven van dinsdag).

Revius Lyceum Doorn • Driebergsestraatweg 6c • Postbus 149 • 3940 AC Doorn
T (0343) 41 21 45 • E info@reviusdoorn.nl • I www.revius.nl

Donderdag 5 september 2019
Je eerste echte lesdag! Op deze dag zie je voor het eerst ook andere docenten dan je
mentor(en) voor de klas. We sluiten de dag af met een mentoruur.
Wat heb je tijdens de introductiedagen nodig?
Schrijfspullen, je papieren schoolagenda, kleurpotloden, schaar, lijm en een pauze en
lunchpakket. En natuurlijk neem je direct vanaf dinsdag dagelijks je volledig opgeladen
iPad mee.
Vrijdag 13 september 2019 - Brugklasfeest
Zet vrijdag 13 september alvast in je agenda, want dan organiseren de leerlingen van
GAST! (de feestcommissie van school) een brugklasfeest.
Schoolplein – lesrooster, huiswerk, e-mail en nog meer
Je neemt de eerste of tweede dag meteen een kijkje in ‘Schoolplein’ met je eigen Reviusaccount. In Schoolplein vind je onder andere je lesrooster, huiswerk en e-mail.
Alle communicatie van school ontvang je per e-mail in deze mailbox.
Schoolagenda
We adviseren je voor het plannen van huiswerk een papieren agenda aan te schaffen.
Huiswerk en toetsen worden bij de meeste vakken in SOM op Schoolplein gepubliceerd,
daarnaast heb je altijd een papieren agenda nodig voor het maken van je planning, het
opschrijven van specifieke of individuele opdrachten/projecten en voor vakken waarbij
het niet in Schoolplein gepubliceerd wordt.
Agenda met activiteiten in schooljaar 2019-2020
De reeds geplande activiteiten staan op onze site via deze link.
Schoolboeken
De boeken worden door het Revius besteld bij Osinga de Jong en in de laatste
vakantieweek thuisbezorgd, ben je bij herhaaldelijke aanbieding niet thuis, dan is het
pakket met het briefje van de bezorger af te halen bij het vermelde adres.
Wil je het pakket goed controleren en binnen twee weken na de afleverdatum een melding
maken van ontbrekende of beschadigde boeken via de site: www.leermiddelen.nl.

Revius Lyceum Doorn • Driebergsestraatweg 6c • Postbus 149 • 3940 AC Doorn
T (0343) 41 21 45 • E info@reviusdoorn.nl • I www.revius.nl

E-mail van school
Je ontvangt vrijwel alle communicatie in je e-mailbox op Schoolplein. Het is belangrijk dat
je het komende schooljaar dagelijks in je mailbox kijkt of er nog nieuwe e-mailberichten
zijn.
Wij zien je graag dinsdag 3 september terug en verheugen ons op een mooi nieuw
schooljaar!
Met hartelijke groet,
mede namens de brugklasmentoren,
Meneer Mark Creutzburg
jaarlaagcoördinator brugklassen
MH11, MH12, HV11, HV12, HV13, HV14
m.creutzburg@reviusdoorn.nl

Mevrouw Marieke Hartog
jaarlaagcoördinator brugklassen
HV15, AG11, AG12, TA11, TG11
m.hartog@reviusdoorn.nl
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