
  

 
 
 
 
 

 
 
 

HEY! LEUK DAT JE KOMT 

 

Op dinsdag 7 september  om 8:45 uur ga ik naar het DaCapo 
College locatie Havikstraat. 
 
 
 
 
Ik neem mee: 
Een pen, een schrift en mijn agenda! 
 
  



 

Beste brugklasleerlingen, 
 

Je zit nu nog op de basisschool, maar over een paar weken ga je 
naar het voortgezet onderwijs. Je komt dan op onze school en daar 
zijn wij heel blij mee. Wij hopen dat je bij ons een fijne tijd gaat 
hebben. Vandaag gaan we jullie een beetje voorbereiden op de 
eerste echte schooldag op dinsdag 7 september……. Dus…..Zorg 
dat je dit boekje goed bewaart!  Laat het ook aan je ouders 
lezen! 
 

Dinsdag 7 september is jouw eerste 
echte dag op onze school. De eerste 
week volg je met je eigen klas geen 
normaal lesprogramma. Je maakt ook 
kennis met jouw mentor. Dit is een 
‘speciale’ docent die je extra 
ondersteuning en begeleiding geeft.  
 
 
Weekprogramma 1e schoolweek: 
 

● dinsdag 7 september: 8.45u op school aanwezig zijn. Rond 
11.00u mag je naar huis gaan. 

● woensdag 8 september: 8.30u op school aanwezig zijn. Neem 
deze dag jouw gymkleding mee naar school! Rond 14.30 mag 
je naar huis gaan. 

● donderdag 9 september: klas H1TL1 en klas H1TL2 start op 
school om 9.00u. Voor deze klassen duurt de dag tot 12.00u.               
Klas H1TL3 en klas H1TLp start op school om 12.00u. Voor 
deze klassen duurt de dag tot 15.00u. 

● vrijdag 10 september: Sportdag van 12.30u tot 15.00u 

 
 
  



 

Je fiets zet je in de fietsenstalling!  
Veel leerlingen komen met de fiets naar 
school. Let allereerst op de volgende zaken: 

 Zorg voor een degelijk slot. 
 Sluit je fiets altijd goed af. 
 Bewaar de sleutel altijd op een veilige 

plaats. 
Je begrijpt dat we met zoveel leerlingen op 
school iets hebben moeten regelen om je 
fiets veilig te kunnen stallen. 
 
Fietsen zijn duur dus: 
-Ga voorzichtig om met je eigen fiets en vooral ook met de fiets van 
een ander. 
-Let er samen op dat fietsen niet beschadigd worden.  
-Is er iets met de fiets aan de hand, laat het ons (conciërge, mentor, 
….) direct weten. 

 
  



 

De boekentas/ rugzak 

Je hebt op onze school dagelijks een boekentas of stevige 
waterdichte rugzak nodig. De meeste leerlingen zullen in de 
vakantie een nieuwe tas of rugzak gaan kopen. Misschien kun je 
een tas van je broer of zus overnemen, misschien heb je er al een.  
Je zult de komende weken in ieder geval veel advertenties met 
leuke, moderne, sportieve, kleurige boekentassen of rugzakken 
zien.  
 
Kluisje 

Op onze school bestaat de gelegenheid om een 
bagagekluisje te huren. De prijs is 10 euro per jaar. 
Eenmalig betaal je een borg van 10 euro. De borg krijg je 
terug als je je sleutel weer inlevert. 
 

Eten en drinken 

Je moet op school natuurlijk ook wat 
eten.  
Neem dus de eerste dagen een paar lekkere 
boterhammen en iets te drinken mee.  
Op school kun je in de aula ook altijd wel iets te 
eten en drinken kopen.   
In het schoolgebouw mag je alleen in de aula 
eten en drinken. 

Let wel op dat Dacapo College een gezonde school wil zijn en wij 
dus geen energy drank, frisdrank, snoep en chips, enz willen zien.  
 

  



 

Mobiele telefoons  
Het gebruik van je mobieltje is alleen 
toegestaan in de aula, op het 
schoolplein en in de gangen. 
Voor de rust binnen de school mag 
alleen op het schoolplein gebeld 
worden om de rust in het gebouw te 
hebben en overlast te voorkomen. Op 
de overige plaatsen mag alleen geluidloos van je telefoon gebruik 
gemaakt worden (App, sms, FB, Snapchat, etc….) en in de klas 
absoluut niet tenzij de docent hier een onderwijskundige opdracht 
aan koppelt.  

Met je mobiel mogen op school GEEN(!) foto’s en of 
filmpjes gemaakt worden! 
 

Tot ziens tot dinsdag 7 september 
en een prettige vakantie 

 


