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INFORMATIE VOOR DE BRUGKLASSERS VAN HET SCHOOLJAAR 2020 - 2021

Beste nieuwe brugklassers, 

Vandaag is het eindelijk zo 
ver: het eerste 
kennismakingsmoment met 
je nieuwe klas op Graaf 
Engelbrecht, of zoals wij vaak 
zeggen "De Graaf"! Vanaf 
vandaag ben je leerling bij 
ons op school. We hebben 
ontzettend veel zin om er met 
jou en je ouder(s)/
verzorger(s) een geweldig 
schooljaar van te maken.

Het wordt een jaar waarin je 
veel nieuwe dingen tegen- 
komt, nieuwe mensen leert 
kennen en hard zal moeten 
werken.  Wij gaan je daarbij 
helpen!

Mentoren brugklas 

1BA
mevr. van Ginneke
a.vanginneke@graafengelbrecht.nl 
mevr. Schillemans
e.schillemans@graafengelbrecht.nl

1BB 
mevr. van Elewout
p.vanelewout@graafengelbrecht.nl 
dhr. van Komen
a.vankomen@graafengelbrecht.nl

1BC 
mevr. Wijnhoven 
y.wijnhoven@graafengelbrecht.nl 
dhr. Thiecke
p.thiecke@graafengelbrecht.nl

1BD
dhr. Schouw
s.schouw@graafengelbrecht.nl

Vanavond maak je in ieder 
geval kennis met je 
mentor(en). De mentor is erg 
belangrijk, want hij/zij is het 
eerste aanspreekpunt voor 
jou en je ouders. Heb je een 
probleem? Vraag dan je 
mentor om hulp. Je mentor 
kom je tegen in de vakles, 
maar ook wekelijks tijdens 
bijvoorbeeld een mentoruur.

Wij wensen je heel veel 
succes toe in de brugklas!
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Vakantie 
Soms mag je   
natuurlijk ook even 
lekker uitrusten! 
Hiernaast vind je 
de ingeplande 
vakanties voor 
komend jaar. 

Welke schoolspullen heb je nodig?
Je hoeft niet meteen de hele winkel leeg te kopen om goed 

voorbereid het nieuwe jaar in te gaan. Sommige spullen kun je 

best later aanschaffen, wanneer de docent aangeeft dat je het 

nodig hebt. Hier vind je een overzichtje van zaken die je al wel 

aan kunt schaffen, omdat je die zeker nodig hebt. 

Een eenvoudige agenda, minimaal A5 formaat met een 

weekoverzicht (over 2 pagina's);

voor wiskunde: 1 schrift van A4-formaat met grote ruitjes 

(1 cm2);

een geodriehoek en een educatieve rekenmachine, 

Texas Instruments type TI-30XB MultiView; 

een gelinieerd schrift van A5-formaat voor elk vak of een 

multomap met schrijfpapier en een tabblad voor elk vak; 

een etui met minimaal 1 blauwe en 1 zwarte pen, 

potlood, markeerstiften in 4 kleuren, een  passer, gum, 

lijmstift, schaar, kleurpotloden en een puntenslijper; 

koptelefoon of oortjes voor het vak muziek (audio 

3,5mm) 

5 snelhechters

Herfstvakantie 
19-10 t/m 23-10

Kerstvakantie 
21-12 t/m 01-01

Voorjaarsvakantie 
12-02 t/m 19-02

Goede vrijdag
02-04

Tweede Paasdag 
05-04

Koningsdag
27-04

Meivakantie
03-05 t/m 14-05

Tweede 
Pinksterdag 24-06

Start 
zomervakantie 
26-07
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Gymkleding 

Gymkleding is verkrijgbaar bij: 
Breda Print, Aardenhoek 10, 4817 NE  BREDA 

donderdag 25 juni   
donderdag 2 juli
donderdag 6 augustus
donderdag 21 augustus 

• Shirt voor Lichamelijke Opvoeding € 18,50*

• Shirt voor High School Sport € 23,00* (met opdruk “High
School Sport” achterzijde)

• Short  € 10,00* (zwart)

High Schoolsportleerlingen kunnen er voor kiezen om
alleen shirts met “High School Sport” opdruk aan te
schaffen. Zij kunnen deze ook in de gewone gymlessen
dragen.

*Er kan contant (liefst gepast) of per pin worden betaald.

15:00 - 18:30 uur
15:00 - 18:30 uur
15:00 - 18:30 uur
15:30 - 18:30 uur

Introductieprogramma
Dit programma is onder voorbehoud 
vanwege het coronavirus. De vrijdag in 
de laatste week van de zomervakantie 
zal het actuele programma op onze 
website worden vermeld. 

Dinsdag 25 augustus 
09:00 - +/-14:30 uur 
Kennismaking met je klas en 
de school. 
Neem je agenda, je pen en 
een lunch mee! 

Woensdag 26 augustus 
8:30 - +/- 15:00 uur
Les volgens rooster
13:00 uur lunch 
(aangeboden door school)

Donderdag 27 augustus
08:30 - 14:20 uur
Les volgens rooster. Start en 
afsluiting met de mentor. 
Neem je eigen lunch mee.

Vrijdag 28 augustus
08:30 - 17:00 uur
Sport- en spelactiviteiten op 
locatie.
Graag op de fiets naar school 
komen. De leerlingen van 
buiten de regio Breda kunnen 
het op dinsdag 25 augustus 
aan de mentor doorgeven als 
zij gebruik willen maken van 
het door school geregelde 
vervoer. Neem zwemkleding 
mee en trek je sportkleding  
aan. Neem je eigen lunch 
mee.

Kijk ook op 
www.graafengelbrecht.nl 
voor de actuele informatie 
over de introductie.

http://www.graafengelbrecht.nl


Boeken bestellen
Hoe bestel je je boeken?

1. Ga naar VanDijk.nl
2. Kies voor een pakketnummer:
1BA  = 0.742/66268 
1BB  = 0.742/66269 
1BC = 0.742/66281 
1BD = 0.742/66270

3. Log in om verder te gaan. Bestel je voor 
de eerste keer? Klik dan op registreren. Het 
belangrijk dat je een eigen account hebt, 
zodat we jouw digitale lesmateriaal goed 
kunnen leveren.

4. Schoolspullen of handige extra’s nodig?
Je kunt ze gelijk mee bestellen.

5. Check je gegevens en rond je bestelling 
af. Je krijgt een orderbevestiging me alle 
informatie over je bestelling en de levering 
van jouw pakket. Over je digitaal 
lesmateriaal sturen we je een aparte e-mail 
voor de start van het schooljaar.

De volgende informatie is vooral belangrijk voor je ouders. 
Laat je het ze even lezen? Deze en overige informatie voor 
ouders zal na vandaag ook op onze website geplaatst worden 
in het oranje blok brugklas 2020 - 2021.

Regeling vergoeding High School Sport 
via BredaPas

De Gemeente Breda heeft besloten om de 
ouders/verzorgers van leerlingen van Graaf 
Engelbrecht die deelnemen aan High 
School sport - ontdekken (voorheen: 
sportklas) en waarvan de ouders, voor 
zover van toepassing, in het bezit zijn van 
een BredaPas een tegemoetkoming te 
geven voor de extra kosten die met de 
sportklas gepaard gaan. 
Aanvragen:
https://www.breda.nl/bijdrage-sport-cultuur-
en-educatie-met-bredapas

Financiële zaken

Wij gaan vanaf komende schooljaar 
werken met een nieuwe facturerings-
programma WisCollect. Dit is een 
digitaal systeem waarin ouders een e-
mail ontvangen zodra er een factuur 
klaarstaat. Binnen dit systeem zijn zowel 
de nieuwe facturen als reeds voldane 
facturen zichtbaar. Betalingen kunnen 
gedaan worden via Ideal. Bij grote 
bedragen (bijvoorbeeld voor een 
meerdaags excursie) bestaat de 
mogelijkheid om in termijnen te betalen. 
Voor een demofilm voor ouders over dit 
syteem, zie de volgende website: https://
www.wis.nl/ouders

Scholierenongevallen-
verzekering 
De school heeft een beperkte 
ongevallenverzekering voor de 
leerlingen afgesloten bij 
verzekeringsmaatschappij MARSH. Het 
is mogelijk deze verzekering uit te 
breiden. Hiervoor kan een 
aanvraagformulier afgehaald worden bij 
de administratie van school

Tot zover de informatie die van 
belang is om een goede start van 
het schooljaar te maken. Wij 
wensen u een prettige vakantie.
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