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Leiden, 31 augustus 2018 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

We hebben een geslaagde en gezellige introductieweek achter de rug. Tijdens een intensieve introductiedag 

leerden de leerlingen elkaar kennen, werd er (heel) veel informatie uitgewisseld en hebben we meerdere 

spellen gespeeld. Na de eerste reguliere lessen op woensdag en donderdag hebben de klassen aan het einde 

van iedere dag met de mentoren geëvalueerd, zodat het iedere dag steeds een beetje makkelijker ging op 

school. We hebben de week afgesloten met een grandioos zwemfestijn in zwembad de Zijl. Leerlingen gleden 

van de glijbanen, renden over het water, doken van de duikplank, speelden bingo en gingen op de foto in het 

bubbelbad.  

 

   
Introductiedag brugklas 2018-2019 

 

Na de introductieweek is het middelbare school avontuur voor uw zoon/dochter nu echt begonnen. De 

leerlingen zoeken hun weg door het gebouw, leren werken met een agenda en studiewijzers en zijn begonnen 

met hun eerste huiswerkopdrachten. Het lijkt erop dat dit vooralsnog goed verloopt. 

 

Ook het gebruik van onze locatie aan de Antonie Duycklaan (AD) verloopt vooralsnog rustig en fijn. De meeste 

brugklasleerlingen hebben ook daar hun eerste lessen al gehad. Sinds een aantal jaren maakt dit gebouw ook 

deel uit van het Bonaventuracollege Mariënpoelstraat. Een groot aantal van onze leerlingen (uit alle leerjaren) 

heeft daar minimaal één keer per week les.  
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Door een stabiele groei de afgelopen jaren, hebben we deze extra vestiging nodig om ervoor te zorgen dat 

iedereen goed de lessen kan volgen. Dus ook in de toekomst zal uw zoon/dochter lessen volgen op onze 

nevenlocatie het AD. 

 

Aan het begin van dit schooljaar willen wij u graag in de gelegenheid stellen om persoonlijk kennis te maken 

met de mentor(en) van uw zoon/dochter. Dit kan tijdens de informatieavond op dinsdag 18 september 2018 

In de bijlage van deze brief vindt u de uitnodiging en de aanmeldingsprocedure hiervoor. Lees deze daarom 

zorgvuldig door. 

 

Binnenkort volgt er nog een periodebrief met daarin de belangrijkste activiteiten voor klas 1 tijdens de eerste 

periode. Iedere periode probeer ik u zo op de hoogte te houden van wat er speelt op school en wat uw 

zoon/dochter te wachten staat. Deze brief wordt altijd digitaal verstuurd, wilt u er daarom voor zorgen dat u 

tijdens de informatieavond uw e-mailadres controleert bij de mentor. Op die manier blijft u helemaal up to 

date over het schoolleven van uw zoon/dochter op het Bonaventuracollege 

 
Zwemfestijn 2018-2019 

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar de mentoren of naar onderstaand emailadres, even bellen 

of uw vragen stellen tijdens de informatieavond.  

 

Hopelijk tot ziens op 18 september!  

 

Mede namens de mentoren,  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mw. J. Wilmot, MSc 

Teamleider brugklas en klas 2 

j.wilmot@bonaventuracollege.nl 

mailto:j.wilmot@bonaventuracollege.nl
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Bijlage I: uitnodiging informatieavond brugklas 2018-2019 

 

Leiden, 31 augustus 2018 

 

 

Aan de ouders/verzorgers van leerlingen uit de brugklas 

 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Aan het begin van dit schooljaar willen wij u graag in de gelegenheid stellen om persoonlijk kennis te maken 

met de mentor(en) van uw zoon/dochter. Wij informeren u dan uitgebreid over de organisatie en de 

begeleiding gedurende het eerste schooljaar op het Bonaventuracollege Mariënpoelstraat. Tevens heeft u de 

mogelijkheid om, indien nodig, van uw kant informatie over uw kind door te geven. Ook kunt u kennismaken 

met de ouders van de klasgenootjes van uw kind.  

 

Wij nodigen u daarom graag uit voor de informatieavond van de brugklas op dinsdag 18 september 2018.  

Vanaf 18.45 uur staat de koffie voor u klaar en om 19.00 uur beginnen wij in de aula met een algemeen 

gedeelte. Daarna gaat u per klas uiteen met de mentor van uw kind en ten slotte is er een informele afsluiting. 

De avond eindigt rond 20.30 uur. 

 

Wij hopen dat u in de gelegenheid bent om deze avond te bezoeken. Voor de organisatie willen wij graag 

weten op hoeveel mensen wij per klas kunnen rekenen. U wordt daarom verzocht vóór vrijdag 14 september 

een mail te sturen naar de mentor van uw kind, ook als u niet komt. Vergeet daarbij niet de naam van uw 

zoon/dochter te vermelden en het aantal personen die aanwezig zullen zijn. 

 

1GAA (1A) 

De heer Peters en de heer de Zwart 

m.peters@bonaventuracollege.nl 

s.dezwart@bonaventuracollege.nl 

1AB (1B) 

Mevrouw van Ham  

t.vanham@bonaventuracollege.nl 

 

1CD (1D) 

Mevrouw Klinkenberg 

a.klinkenberg@bonaventuracollege.nl 

1CE (1E) 

De heer Nolles 

j.nolles@bonaventuracollege.nl 
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Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u altijd contact met de mentor zoeken. Is die even niet beschikbaar, dan 

kunt u mij ook mailen of bellen. 

 

Hopelijk tot ziens op 18 september!  

 

Mede namens de mentoren,  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mw. J. Wilmot, MSc 

Teamleider brugklas en klas 2 

j.wilmot@bonaventuracollege.nl 

 

 

mailto:j.wilmot@bonaventuracollege.nl

