
 

                                                                                                                        
              
Landgraaf, augustus 2019  
 
Aan de brugklassers van alle NIET TTO klassen 
Aan de ouders/verzorgers van de brugklassers 
 
Geachte ouders/verzorgers, beste jongens en meisjes, 
 
Nu de vakantie bijna is afgelopen willen wij jullie alvast informeren over de eerste schoolweek die  in het 
teken zal staan van introductie en kennismaking.  
Alle brugklassen beginnen op dinsdag 20 augustus met het introductieprogramma. Er is dan een aantal 
activiteiten met de klas en de mentor gepland om elkaar en de school  beter te leren kennen. We 
verwachten de leerlingen om 9.00 uur op school en het programma duurt tot 13.30 uur. De leerlingen 
komen eerst naar de kantine waar ze ook tijdens de kennismakingsmiddag zijn geweest. Daar zullen nog 
eens de klassenlijsten hangen voor de leerlingen die vergeten zijn in welke klas ze zitten.  
 
Vanaf woensdag starten de lessen volgens lesrooster. Ook op donderdag en vrijdagochtend volgen de 
leerlingen lessen volgens het lesrooster met op donderdagavond van  19.00 tot 21.00 uur een spetterende 
brugklasdisco in de kantine van de school. Om de disco-avond nog leuker te maken kunnen leerlingen, 
die iets bijzonders kunnen op het gebied van zang en dans, een act opvoeren.    
 
Op vrijdag hebben de leerlingen  na de grote pauze, na vier gewone lessen, tussen 12.40 uur en 14.00 uur 
op het sportveld een sportactiviteit van klas tegen klas. Hiervoor heb je de gymkleding nodig. 
Met deze sportactiviteit sluiten we op een gezellige manier de introductieweek af. 
 
Op dinsdag 20 augustus moet je een aantal dingen meenemen: 

• Een recente foto van jezelf waarin geknipt mag worden (hebben we nodig bij het   kunstproject,  
   foto mag ook een kopie zijn); 

• Schrijfgerei, kleurpotloden, viltstiften, lijm en schaar en een oud tijdschrift. 
• Lunchpakket 

   
In de eerste week is het ook al mogelijk om een locker/kluisje voor komend  schooljaar te huren  
De concierge komt in de eerste week bij alle brugklassen langs om dit samen te regelen. 
 
Wij verheugen ons op jullie komst en we hopen dat jullie het fijn vinden om naar het Charlemagne 
College Eijkhagen te komen. We gaan er samen een mooi jaar van maken, een jaar waarin hard gewerkt 
zal worden maar waarin er ook ruimte is voor ontspannende activiteiten. 
 
Geniet nog even van de vakantie, vriendelijke groeten – ook namens de mentoren  
 
D. Schoenmakers  (vmbo-tl/havo)  
C. Beaumont          (vwo)   
J. Kohl                    (havo/vwo)  
Afdelingsleiders brugklassen 


