Beste ouder(s)/verzorger(s),
In deze brief informeren we u over de spullen (schriften, pennen, e.d.) die uw kind het komend
schooljaar in de brugklas nodig heeft. U heeft dan voldoende tijd om met uw zoon/dochter de
spullen in de zomervakantie te kopen. Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen heeft,
aarzelt u dan niet om ons te bellen (070 - 397 15 41).
Het hoeven géén dure spullen te zijn. Veel hiervan is te koop bij bijv. Hema of Action.
Een agenda en Chromebook krijgt uw zoon/dochter vanuit school.
De boeken worden door school besteld; dit hoeft u dus niet zelf te regelen.
Het boekenpakket wordt in de laatste vakantieweek (23-27 augustus) thuisbezorgd.
De schoolspullen:
Uw zoon/dochter heeft de volgende spullen in de brugklas nodig:
een stevige schooltas of rugzak
een etui met inhoud (zie hieronder)
kaftpapier om de boeken te kaften (rekbare boekenkaften zijn niet toegestaan)
rekenmachine (Casio scientific calculator (wetenschappelijk rekenmachine) fx - 82ES OF Casio
scientific calculator (wetenschappelijk rekenmachine) fx - 82MS)
Tekendummy (deze moet gekocht worden tijdens de 1 ste tekenles voor € 4,50 bij de lesgevende
docent).
12 schriften, gelinieerd.
2 grote rekenschriften met ruitjes van één bij één cm.
Woordenboeken Nederlands, Engels/Nederlands, Nederlands/Engels
(Van Dalen-pockets. Geadviseerd voor alle 1e klassen, niet verplicht).
Etui met:
- pennen
- geodriehoek
- eenvoudige passer
- gum
- liniaal
- potloden in verschillende hardheden (3 x tekenpotloden: H, HB en 2B)
- kleurpotloden
- schaar
- lijm
- stiften

Sport en spel
- Een zwarte, korte of lange jogging- of trainingsbroek.
- Het dragen van gymschoenen is verplicht, zowel in de zaal als op het veld. Straat- of
veldschoenen zijn verboden in de gymzaal. Hetzelfde geldt voor gymschoenen die strepen
achterlaten in de zaal; dit is vaak het geval bij schoenen met zwarte zolen.
- Er moet een Hofstad Mavo Havo-sportshirt gekocht worden. (Het sportshirt dat tijdens de gymles
gedragen is, mag niet in andere lessen na de gymles gedragen worden.)
Zie bijlage Hofstad Mavo Havo-sportkleding.
In verband met de Coronacrisis is de kans heel groot dat het brugklaskamp helaas niet door kan gaan.
In de laatste week van de zomervakantie (23 t/m 27 augustus) ontvangt u per post de informatie
over de start van het nieuwe schooljaar en de introductiedagen die in de eerste schoolweek
gehouden worden. Deze brieven komen in deze week ook op onze site te staan.
Maandag 30 augustus zijn de leerlingen nog vrij. De introductieweek start op dinsdag 31 augustus.

