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Hoensbroek, juli 2022 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van onze nieuwe leerlingen van B2, 
 
Schooljaar 2021/2022 is ten einde. Voor wij allen aan een welverdiende vakantie beginnen, treffen 

wij eerst wat voorbereiding voor de start van het nieuwe schooljaar. In deze brief volgen de 

planning van de eerste paar weken, huishoudelijke mededelingen en een aantal bijlagen.  

Planning eerste weken  

Datum  Tijd  Activiteit  Informatie  

Week 35   Klasindeling  SomToday 

1 september  Volgens tijdschema Boeken ophalen  Bijlage  

5 september  10.00 uur Rooster ophalen / introductie Monitor aula 

6 september  9:30 uur -13.00 uur  Activiteitendag klas 1 en 2 Bijlage  

7 september  Volgens rooster Eerste lesdag  SomToday 

20 september 19.00 uur Eerste ouderavond  

 
Klasindeling 
Leerlingen afkomstig van Compass, Emma,  Grotius of  St. Jan  kunnen vanaf week 35 in SomToday 
hun klas zien, omdat de inlognaam en het wachtwoord ongewijzigd blijft. 
Overige nieuwe leerlingen kunnen vanaf woensdag 1 september bellen met de administratie 
van de school  tel. 045-5213675. 
 
Maandag 5 september zullen de leerlingen bij ontvangst van hun rooster ook kennis maken met 
hun mentor. De mentor zal de planning van de eerste weken met de leerlingen doornemen.  
Leerlingen krijgen dit jaar een agenda/planner van school, deze zal samen met het rooster worden 
uitreikt.  
 
Kluisje 
Het gebruik van het kluisje is gratis, echter voor de sleutel van het kluisje dient bij het afhalen 
van de boeken contant een borg van € 10,00 betaald te worden. 
Deze borg ontvangt u terug bij het inleveren van de sleutel als uw kind de school verlaat. 
             
Afmelden 
Indien uw kind ziek is, kunt u voor 08.15 uur een ziekmelding doen via tel.nr.: 045 – 5213675  
 
Verder wensen wij iedereen een fijne vakantie toe en tot volgend schooljaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
E. van Baest 

Rector Broeklandcollege 

            z.o.z. 
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Bijlagen: zie ook website www.broekland-lvo.nl  

 

- Tijdsschema afhalen boeken  

- Lijst schoolmaterialen 

- Activiteitendag 

- Brief Vrijwillige Ouderbijdrage 2022-2023  

- Gebruikersovereenkomst lesmateriaal (2x)  

(Eén exemplaar s.v.p. ingevuld en ondertekend inleveren bij het afhalen v.d. boeken). 

- Begeleidende brief bij gebruikersovereenkomst lesmateriaal 

- Folder ouderraad + strookje 

- AVG-verklaring (s.v.p. ingevuld en ondertekend inleveren bij het afhalen v.d. boeken). 
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