Aan ouders/verzorgers van leerlingen van Produs

Datum:
Kenmerk:
Betreft:

30 augustus 2021
Produs/rb/secr
informatie start schooljaar 2021–2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wij verheugen ons erop uw zoon of dochter op onze school te mogen ontvangen. In deze
brief informeren we u over hoe het schooljaar van start gaat. Ook vindt u bij deze brief de
indeling van de klas van uw zoon/dochter.

De start van het nieuwe schooljaar is op maandag 6 september.
Maandag ontvangen leerlingen hun rooster en neemt de mentor met de leerlingen de
afspraken door. Ook vertelt hij/zij hoe de eerste schoolweek eruit gaat zien.
- Leerlingen van klas 1 worden op school verwacht van 10.00 - 11.30 uur.
- Leerlingen van klassen 2, 3 en PK worden verwacht van 11.30 - 13.00 uur.
- Leerlingen van klassen 4, 5, 6 A en PX worden verwacht van 13.00 - 14.30 uur.
- Leerlingen van klas 6 D worden verwacht van 13.00 - 13.45 uur.
- Leerlingen van klas 6 E worden verwacht van 13.45 - 14.30 uur.
Dinsdag hebben alle leerlingen een sportdag.
- Leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 worden om 08.30 uur op Produs verwacht en hebben van
09.30 – 11.45 uur sportdag.
- Leerlingen van leerjaar 4 t/m 6 worden om 11.45 uur op Produs verwacht en hebben van
12.30 – 14.30 uur sportdag.
Meer informatie over de sportdag volgt ook op maandag 6 september via de mentor.
Woensdag zijn er individuele kennismakingsgesprekken tussen de leerling en de mentor.
Maandag 6 september geeft de mentor aan de klas door wie op welke dag en op welk tijdstip
verwacht wordt op school.
Donderdag zijn er ook individuele kennismakingsgesprekken tussen de leerling en de
mentor.

Vrijdag zijn er introductie-activiteiten in de klas. Dit geldt alleen voor de klassen die deze
dag normaal gesproken les hebben. De leerlingen zijn deze dag van 08.30 – 12.35 uur op
school.
Vandaag beginnen ook de individuele stages weer voor leerlingen die al een stageplek
hebben.
Maandag 13 september starten alle leerlingen volgens het normale rooster.
We attenderen u hierbij nog op enkele praktische zaken:
• Voor de gymlessen zijn gymkleding en gymschoenen verplicht.
• Leerlingen moeten de gebruikelijke schoolspullen bij zich hebben (pen, potlood,
oortjes, koptelefoon et cetera).
• Leerlingen kunnen een kluisje huren op Produs. Leerlingen betalen hier € 10,00 borg
voor. Die € 10,00 krijgen ze bij het inleveren van de sleutel weer terug.
• Daarnaast zijn leerlingen die volgend schooljaar een van de opleidingen horeca
(keuken), groen en techniek gaan volgen, verplicht om veiligheidsschoenen te
dragen.
Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u ons bereiken op
telefoonnummer: 026 320 8830.
Wij wensen uw zoon/dochter een fijn schooljaar toe!

Met vriendelijke groeten,
namens het team van Produs,

Rick Broekmans
locatiedirecteur

Bijlage: klassenindeling en mentor

