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Leren	  met	  plezier!	  
Je	  gaat	  een	  nieuwe	  weg	  in,	  van	  de	  basisschool	  naar	  de	  middelbare	  school.	  Je	  koos	  de	  weg	  naar	  Het	  
Stedelijk.	  Daar	  zijn	  we	  blij	  mee.	  	  
	  
Vanmiddag	  ben	  je	  bij	  ons	  op	  school,	  jouw	  nieuwe	  school	  J.	  Je	  maakt	  kennis	  met	  je	  nieuwe	  klas	  en	  
met	  je	  coach.	  Misschien	  heb	  je	  je	  coach	  al	  ontmoet	  tijdens	  het	  eerste	  kennismakingsgesprek,	  waarbij	  
ook	  je	  ouders	  waren.	  Een	  aantal	  van	  jullie	  maakte	  ook	  al	  kennis	  met	  Het	  Stedelijk,	  omdat	  ze	  
meededen	  met	  “Klaar	  voor	  de	  brugklas”.	  	  
	  
Op	  deze	  kennismakingsmiddag	  maak	  je	  kennis	  met	  je	  klasgenoten,	  met	  je	  coach	  en	  met	  de	  school	  
zodat	  het	  na	  de	  zomervakantie	  niet	  meer	  allemaal	  nieuw	  is	  voor	  je.	  In	  dit	  boekje	  staat	  praktische	  
informatie	  over	  de	  school	  (rooster,	  leerlingenpas,	  kluisje,	  fietsenstalling),	  over	  het	  bestellen	  van	  
schoolboeken	  en	  het	  aanschaffen	  van	  schoolspullen.	  Natuurlijk	  vind	  je	  ook	  informatie	  over	  de	  eerste	  
schoolweek	  en	  de	  kennismakingsavond	  voor	  je	  ouders.	  Dit	  boekje	  is	  dus	  niet	  alleen	  voor	  jou	  
belangrijk	  maar	  ook	  voor	  je	  ouders.	  Het	  boekje	  kun	  je	  straks	  ook	  terugvinden	  op	  onze	  website.	  	  	  	  	  
	  
Wij	  wensen	  je	  vanmiddag	  een	  leuke	  en	  leerzame	  middag	  toe.	  Veel	  plezier	  op	  Het	  Stedelijk!	  
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Fietsenstalling	  
Omdat	  het	  stallen	  van	  je	  fiets	  het	  eerste	  is	  wat	  je	  doet	  als	  je	  op	  school	  komt,	  geven	  we	  je	  nu	  
informatie	  over	  de	  fietsenstalling.	  	  
	  
We	  vinden	  het	  fijn	  om	  de	  rust	  op	  school	  te	  bewaren.	  Daarom	  zetten	  leerlingen	  hun	  fiets	  in	  een	  vaste	  
fietsenstalling	  neer.	  We	  hebben	  dus	  verschillende	  fietsenstallingen.	  Misschien	  heb	  je	  er	  vanmiddag	  al	  
gebruik	  van	  gemaakt.	  	  	  
	  
Wanneer	  je	  in	  de	  brugklas	  van	  het	  vakcollege	  komt,	  kun	  je	  je	  fiets	  kwijt	  in	  de	  fietsenstalling	  achter	  de	  
school.	  Deze	  fietsenstalling	  is	  aan	  de	  linkerkant	  (als	  je	  met	  je	  neus	  naar	  de	  school	  toe	  staat)	  van	  het	  
schoolgebouw	  bij	  “de	  Ruïne”.	  De	  ingang	  van	  het	  vakcollege	  is	  aan	  de	  achterkant	  van	  de	  school	  (de	  
rechter	  witte	  deur);	  de	  aula	  noemen	  we	  “Grote	  Beer”.	  	  
	  
Het	  is	  de	  bedoeling	  dat	  je	  bij	  het	  hek	  afstapt	  en	  zo	  ver	  mogelijk	  doorloopt	  naar	  het	  einde	  van	  de	  
stalling.	  Vergeet	  je	  fiets	  niet	  op	  slot	  te	  zetten.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  



4  

Een	  nieuw	  schooljaar,	  een	  nieuwe	  klas!	  
Op	  dinsdag	  22	  augustus	  2017	  om	  8.20	  uur	  start	  het	  nieuwe	  schooljaar.	  	  
	  
Je	  start	  dan	  in	  de	  brugklas	  van	  het	  vakcollege	  en	  begint	  aan	  de	  weg	  naar	  je	  diploma.	  Je	  gaat	  je	  eigen	  
route	  uitstippelen	  bij	  ons	  op	  school.	  Het	  begin	  is	  gemaakt	  omdat	  je,	  samen	  met	  je	  ouders,	  een	  
gesprek	  hebt	  gehad	  met	  je	  coach:	  wat	  heb	  je	  al	  geleerd,	  waar	  ben	  je	  goed	  in,	  wat	  wil	  je	  bij	  ons	  op	  
school	  nog	  graag	  leren.	  Samen	  zijn	  we	  daarmee	  de	  weg	  op	  je	  nieuwe	  school	  dus	  al	  ingeslagen.	  Je	  gaat	  
je	  eigen	  route	  kiezen.	  Tijdens	  de	  beroepspraktijkoriëntatie-‐lessen	  (bpo)	  maak	  je	  kennis	  met	  een	  
aantal	  mogelijkheden	  bij	  ons	  op	  school.	  We	  vinden	  het	  belangrijk	  dat	  je	  met	  plezier	  naar	  school	  gaat	  
en	  leert	  leren.	  	  
	  
Tijdens	  je	  reis	  op	  het	  Stedelijk	  begeleiden	  we	  jou.	  We	  zijn	  in	  gesprek	  met	  de	  docent	  van	  groep	  8	  van	  
je	  basisschool,	  zodat	  we	  verder	  kunnen	  bouwen	  op	  wat	  je	  daar	  geleerd	  hebt.	  Natuurlijk	  begeleiden	  
onze	  docenten	  je	  en	  als	  het	  nodig	  is	  bieden	  we	  je	  extra	  ondersteuning	  bij	  het	  leren.	  En	  …	  je	  hebt	  een	  
eigen	  coach!	  
	  
Coach	  
Iedere	  brugklas	  heeft	  één,	  soms	  twee	  of	  zelfs	  drie	  coaches.	  Een	  coach	  is	  hét	  aanspreekpunt	  en	  kun	  je	  
vergelijken	  met	  je	  meester	  of	  juf	  op	  de	  basisschool.	  Jij	  en	  je	  ouders	  hebben	  al	  kennis	  gemaakt	  met	  
één	  van	  de	  coaches	  van	  jouw	  klas.	  Mocht	  dat	  niet	  gelukt	  zijn	  voor	  de	  zomervakantie	  omdat	  jouw	  
coach	  ook	  pas	  na	  de	  zomervakantie	  bij	  ons	  komt	  werken,	  dan	  vindt	  het	  coachgesprek	  direct	  bij	  de	  
start	  van	  het	  nieuwe	  jaar	  plaats.	  	  
Aan	  het	  begin	  van	  het	  schooljaar	  ontmoeten	  je	  ouders	  alle	  coaches	  tijdens	  de	  kennismakingsavond.	  
Na	  de	  vakantie	  zijn	  datum	  en	  tijd	  bekend	  en	  krijgen	  je	  ouders	  een	  uitnodiging.	  	  
	  
Coachgesprek	  
Op	  het	  vakcollege	  zie	  je	  je	  coach	  iedere	  dag:	  je	  start	  je	  dag	  bij	  de	  coach.	  Tijdens	  dat	  uur	  maak	  je	  een	  
plan	  voor	  de	  dag:	  waar	  ga	  ik	  aan	  werken,	  wat	  wil	  ik	  leren?	  Ook	  heb	  je	  elke	  week	  een	  kort	  gesprekje	  
met	  je	  coach.	  	  
	  
Iedere	  acht	  weken	  hebben	  jij	  en	  je	  ouders	  een	  gesprek	  met	  je	  coach	  over	  de	  stappen	  die	  je	  hebt	  
gezet.	  
	  
Teamleider	  en	  coördinator	  
De	  teamleider	  regelt	  samen	  met	  de	  coördinator	  van	  de	  onderbouw	  de	  dagelijkse	  gang	  van	  zaken	  in	  
de	  afdeling.	  Ewout	  Dokman	  is	  het	  komende	  schooljaar	  de	  coördinator	  van	  de	  onderbouw.	  Naast	  
coördinator	  is	  Ewout	  ook	  gymnastiekdocent.	  Marieke	  van	  Loo	  is	  teamleider	  van	  de	  onderbouw.	  Als	  
er	  tijdens	  een	  schooldag	  iets	  aan	  de	  hand	  is	  of	  als	  je	  hulp	  nodig	  hebt	  en	  je	  coach	  is	  niet	  op	  school	  kun	  
je	  altijd	  bij	  één	  van	  beide	  terecht.	  Hetzelfde	  geldt	  ook	  voor	  je	  ouders.	  De	  mailadressen	  zijn	  
e.dokman@hetstedelijkzutphen.nl	  en	  m.vanloo@hetstedelijkzutphen.nl.	  
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Praktische	  schoolzaken	  
Hieronder	  vind	  je	  een	  samenvatting	  van	  de	  belangrijkste	  praktische	  schoolzaken	  voor	  dit	  moment.	  Je	  
vindt	  deze	  en	  andere	  praktische	  schoolzaken	  ook	  terug	  op	  onze	  website	  onder	  het	  kopje	  “organisatie	  
à	  praktische	  schoolzaken”.	  
	  
Lesrooster	  
In	  het	  lesrooster	  kun	  je	  zien	  wanneer,	  waar	  en	  welke	  lessen	  je	  hebt	  op	  een	  dag.	  Een	  rooster	  is	  voor	  
elke	  klas	  en	  per	  dag	  verschillend.	  Voor	  de	  vakken	  en	  de	  docenten	  gebruiken	  we	  afkortingen.	  Dat	  is	  
altijd	  even	  wennen,	  maar	  voor	  je	  het	  weet,	  ken	  je	  alle	  afkortingen.	  In	  dit	  boekje	  staat	  in	  ieder	  geval	  
een	  overzicht	  van	  de	  afkortingen	  van	  de	  vakken.	  De	  afkortingen	  van	  de	  docentnamen	  kun	  je	  in	  het	  
nieuwe	  schooljaar	  terugvinden	  op	  onze	  website.	  	  
	  
Met	  de	  lesroosters	  voor	  komend	  schooljaar	  zijn	  we	  nu	  natuurlijk	  nog	  bezig.	  Je	  krijgt	  je	  rooster	  op	  
dinsdag	  22	  augustus.	  Het	  is	  wel	  belangrijk	  dat	  je	  iedere	  dag	  van	  08.00	  uur	  tot	  17.00	  uur	  vrij	  houdt	  
voor	  schoolzaken.	  Ook	  als	  je	  in	  oktober	  bijvoorbeeld	  op	  woensdagmiddag	  vrij	  bent,	  kun	  je	  hier	  geen	  
muziekles	  of	  sportactiviteit	  plannen.	  In	  november	  kun	  je	  namelijk	  weer	  een	  heel	  ander	  rooster	  
hebben	  waarbij	  je	  op	  de	  woensdagmiddag	  wel	  les	  hebt.	  
	  
In	  de	  laatste	  week	  van	  de	  zomervakantie	  krijg	  je	  via	  de	  mail	  informatie	  over	  de	  start	  van	  het	  
schooljaar.	  Vanaf	  dat	  moment	  staat	  op	  onze	  website	  in	  welk	  lokaal	  je	  op	  de	  eerste	  schooldag	  moet	  
zijn.	  Wanneer	  je	  vragen	  hebt,	  kun	  je	  die	  week	  ook	  al	  contact	  opnemen	  met	  school.	  
	  
Hieronder	  staan	  de	  lestijden.	  	  

lesuur	  1	   08.20	  uur	  -‐	  09.10	  uur	  
lesuur	  2	   09.10	  uur	  -‐	  10.00	  uur	  
pauze	   10.00	  uur	  -‐	  10.25	  uur	  
lesuur	  3	   10.25	  uur	  -‐	  11.15	  uur	  
lesuur	  4	   11.15	  uur	  -‐	  12.05	  uur	  
pauze	   	   12.05	  uur	  -‐	  12.35	  uur	  
lesuur	  5	   12.35	  uur	  -‐	  13.25	  uur	  
lesuur	  6	   13.25	  uur	  -‐	  14.15	  uur	  
pauze	   	   14.15	  uur	  -‐	  14.30	  uur	  
lesuur	  7	   14.30	  uur	  -‐	  15.20	  uur	  
lesuur	  8	   15.20	  uur	  -‐	  16.10	  uur	  
lesuur	  9	   16.10	  uur	  -‐	  17.00	  uur	  

	  
In	  de	  brugklas	  proberen	  we	  “negende	  uren”	  zoveel	  mogelijk	  te	  voorkomen.	  Wel	  kan	  het	  soms	  zo	  zijn	  
dat	  we	  extra	  buiten-‐les-‐activiteiten	  aan	  het	  einde	  van	  een	  middag	  plannen.	  	  	  
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Afkortingen	  in	  het	  lesrooster	  
Wanneer	  je	  je	  lesroosters	  krijgt,	  zie	  je	  allerlei	  afkortingen	  staan.	  Deze	  afkortingen	  geven	  de	  
achternamen	  van	  de	  docenten	  en	  de	  vakken	  weer.	  
	  
Zoals	  we	  al	  vertelden,	  vind	  je	  de	  afkortingen	  van	  de	  docenten	  straks	  op	  onze	  website.	  Hieronder	  vind	  
je	  vast	  de	  afkortingen	  voor	  de	  vakken.	  	  	  	  
	  

Afkorting	   Vak	  

NE	   Nederlands	  
EN	   Engels	  
WI	   Wiskunde	  
KC	   Kunst	  &	  Cultuur	  
LO	   Gym	  (lichamelijke	  opvoeding)	  
M&M	   Mens	  en	  maatschappij	  
MNT	   Mens,	  natuur	  en	  techniek	  
MNZ	   Mens,	  natuur	  en	  zorg	  
CHM	   Coachmoment	  
Rek	   Rekenen	  
BPO	   Beroepsoriëntatie	  
DPV	   DaltonPlusVak	  

	  
	  
Afspraken	  
Net	  als	  op	  de	  basisschool,	  zijn	  er	  op	  onze	  school	  ook	  verschillende	  afspraken.	  	  Deze	  afspraken	  zijn	  
nodig	  om	  goed	  met	  elkaar	  samen	  te	  kunnen	  werken	  en	  een	  goede	  sfeer	  in	  school	  te	  houden.	  Welke	  
afspraken	  voor	  ons	  op	  school	  belangrijk	  zijn,	  bespreekt	  je	  coach	  aan	  het	  begin	  van	  het	  schooljaar	  met	  
je.	  Je	  coach	  legt	  dan	  ook	  uit	  waarom	  we	  deze	  afspraken	  zo	  belangrijk	  vinden.	  	  
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Pauze	  
In	  de	  pauze	  kun	  je	  in	  de	  aula	  blijven	  om	  te	  eten	  of	  te	  drinken.	  Je	  mag	  natuurlijk	  ook	  naar	  buiten!	  
Afspraak	  is	  dat	  leerlingen	  van	  klas	  1	  op	  het	  plein	  blijven;	  pauzes	  breng	  je	  dus	  door	  op	  school	  en	  niet	  
in	  de	  stad.	  	  
	  
Gezonde	  school	  
De	  meeste	  leerlingen	  brengen	  eten	  en	  drinken	  mee	  naar	  school.	  In	  de	  pauze	  kun	  je	  op	  ook	  iets	  kopen	  
in	  onze	  gezonde	  schoolkantine.	  Je	  betaalt	  met	  je	  leerlingenpas.	  Onze	  school	  is	  een	  rookvrije	  school	  
en	  we	  zeggen	  ‘nee’	  tegen	  alcohol	  en	  drugs.	  We	  sluiten	  aan	  bij	  de	  slogan	  NI><18.	  
	  

	  
	  
Schoolfoto	  
Tijdens	  deze	  kennismakingsmiddag	  maakte	  de	  schoolfotograaf	  van	  alle	  nieuwe	  leerlingen	  een	  
(pas)foto.	  Deze	  foto	  gebruiken	  we	  in	  ons	  leerlingensysteem	  en	  staat	  straks	  ook	  op	  je	  leerlingenpas.	  
	  
Leerlingenpas	  
Een	  leerlingenpas	  is	  een	  pas	  met	  daarop	  je	  pasfoto,	  je	  leerlingennummer	  en	  een	  barcode.	  	  
Deze	  pas	  kun	  je	  in	  de	  aula	  opwaarderen	  met	  geld.	  Met	  dit	  tegoed	  kun	  je	  betalen	  in	  de	  aula	  als	  je	  eten	  
of	  drinken	  wilt	  kopen.	  Je	  kunt	  ook	  printen	  met	  je	  pas.	  De	  barcode	  wordt	  gebruikt	  in	  de	  mediatheek	  
wanneer	  je	  boeken	  of	  dvd’s	  leent.	  Zodra	  je	  je	  leerlingenpas	  krijgt,	  krijg	  je	  nog	  meer	  informatie	  over	  
het	  gebruik	  van	  de	  pas.	  
	  
Kluisje	  
Je	  krijgt	  aan	  het	  begin	  van	  het	  schooljaar	  de	  beschikking	  over	  een	  kluisje.	  In	  de	  eerste	  week	  krijg	  je	  
via	  je	  coach	  een	  kluissleutel.	  Hierop	  staat	  een	  nummer;	  dit	  nummer	  staat	  ook	  op	  je	  kluisje.	  Het	  kluisje	  
is	  bedoeld	  om	  persoonlijke	  spullen	  die	  je	  even	  niet	  nodig	  hebt	  tijdens	  de	  les/pauze,	  veilig	  op	  te	  
bergen;	  bijvoorbeeld	  sleutels,	  je	  jas,	  je	  telefoon	  en	  gymspullen.	  	  
	  
Boeken	  en	  overige	  schoolspullen	  
Om	  de	  lessen	  te	  kunnen	  volgen	  heb	  je	  natuurlijk	  boeken	  en	  schoolspullen	  nodig.	  Op	  de	  basisschool	  
kreeg	  je	  de	  schoolspullen	  via	  je	  je	  juf/meester	  van	  school,	  maar	  op	  het	  voortgezet	  onderwijs	  moet	  je	  
een	  aantal	  spullen	  zelf	  kopen.	  	  
	  
Boeken	  bestellen	  
Je	  schoolboeken	  bestel	  je	  bij	  Van	  Dijk	  Boekenhuis.	  Hier	  zijn	  geen	  kosten	  aan	  verbonden.	  We	  
adviseren	  je	  om	  je	  boeken	  vóór	  11	  juli	  2017	  te	  bestellen,	  want	  dan	  worden	  ze	  in	  de	  loop	  van	  de	  
vakantie	  thuis	  afgeleverd.	  Wanneer	  je	  een	  bestelling	  na	  deze	  datum	  plaatst,	  kan	  het	  zijn	  dat	  je	  
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boekenpakket	  niet	  compleet	  of	  pas	  na	  de	  vakantie	  geleverd	  wordt.	  Van	  Dijk	  Boekenhuis	  heeft	  ook	  
een	  informatieboekje	  gemaakt.	  Dit	  krijg	  je	  vandaag	  van	  je	  coach.	  
	  
Het	  bestellen	  van	  je	  boeken	  doe	  je	  als	  volgt:	  

•   ga	  naar	  de	  websitewww.vandijk.nl	  
•   klik	  op	  de	  homepage	  op	  “direct	  je	  boeken	  bestellen”	  
•   kies	  de	  plaats	  van	  de	  school	  (Zutphen)	  
•   kies	  de	  locatie	  waar	  je	  naar	  school	  gaat	  (Isendoornstraat)	  
•   kies	  je	  klas	  (deze	  kun	  je	  terugvinden	  op	  de	  plaatsingsbrief	  die	  je	  van	  ons	  hebt	  ontvangen)	  
•   kies	  “volgende”	  

	  
Hierna	  wijst	  het	  bestellen	  van	  je	  boekenpakket	  zich	  vanzelf.	  
	  
Wanneer	  je	  toch	  nog	  vragen	  hebt	  over	  het	  bestellen	  van	  je	  boeken,	  neem	  dan	  gerust	  contact	  op	  met	  
Jacqueline	  de	  Jong	  van	  de	  administratie.	  Zij	  werkt	  op	  dinsdag,	  donderdagochtend	  en	  vrijdag	  van	  
08.30	  tot	  en	  met	  16.00	  uur	  en	  is	  te	  bereiken	  op	  telefoonnummer:	  0575-‐590909.	  Een	  e-‐mail	  sturen	  
kan	  natuurlijk	  ook;	  dat	  doe	  je	  dan	  naar	  j.dejong@hetstedelijkzutphen.nl.	  	  	  
	  
Aangepaste	  leermiddelen	  bij	  een	  leesbeperking	  /	  dyslexie	  
Wanneer	  je	  een	  aantoonbare	  leesbeperking	  hebt,	  zoals	  bijvoorbeeld	  een	  visuele	  handicap	  of	  dyslexie	  
en	  je	  hebt	  daarvoor	  een	  officiële	  (dyslexie)verklaring,	  dan	  bieden	  wij	  als	  school	  de	  mogelijkheid	  om	  
gratis	  aangepaste	  schoolboeken	  te	  bestellen.	  	  
	  
Op	  maandag	  3	  juli	  aanstaande	  kunnen	  jij	  en	  je	  ouders,	  in	  overleg	  met	  mevrouw	  Renée	  Tiel-‐
Groenestege	  (dyslexiecoach),	  een	  bestelformulier	  voor	  één	  of	  meerdere	  cd’s	  invullen.	  	  
Mevrouw	  Tiel-‐Groenestege	  is	  op	  deze	  dag	  van	  08.30	  uur	  tot	  en	  met	  16.00	  uur	  aanwezig	  op	  school	  
(mediatheek)	  om	  jou	  en	  je	  ouders	  verder	  te	  helpen.	  Wanneer	  jij	  en	  je	  ouders	  op	  3	  juli	  naar	  school	  
komen,	  vergeet	  dan	  niet	  de	  officiële	  verklaring	  mee	  te	  nemen.	  Een	  afspraak	  maken	  is	  niet	  nodig.	  	  
	  
Mevrouw	  Tiel-‐Groenestege	  zorgt	  ook	  dat	  je	  een	  dyslexiepas	  krijgt.	  Deze	  pas	  krijg	  je	  in	  één	  van	  de	  
eerste	  weken	  van	  het	  schooljaar	  van	  haar	  uitgereikt.	  De	  pas	  gebruik	  je	  op	  school	  tijdens	  lessen	  en	  
proefwerken.	  Wat	  je	  precies	  met	  de	  pas	  kunt	  doen,	  vertelt	  mevrouw	  Tiel-‐Groenestege	  je.	  
	  	  
Post	  voor	  ouders	  
De	  post	  gaat	  bij	  ons	  via	  de	  mail.	  We	  versturen	  (bijna)	  geen	  brieven	  meer.	  Daarom	  is	  het	  belangrijk	  
dat	  we	  het	  juiste	  e-‐mailadres	  hebben	  van	  je	  ouders.	  Omdat	  je	  net	  bij	  ons	  op	  school	  begint,	  gaan	  we	  
ervan	  uit	  dat	  we	  dat	  nu	  hebben.	  Wanneer	  het	  mailadres	  verandert,	  kunnen	  je	  ouders	  dat	  straks	  zelf	  
wijzigen.	  Voor	  de	  herfstvakantie	  krijgen	  alle	  ouders	  namelijk	  een	  persoonlijke	  inlogcode	  voor	  ‘SOM’.	  
In	  SOM	  kunnen	  ze	  je	  cijfers	  zien,	  je	  absentie,	  je	  rooster...én	  ze	  kunnen	  hun	  e-‐mailadres	  wijzigen.	  Om	  
goed	  met	  elkaar	  te	  communiceren	  is	  het	  dus	  erg	  belangrijk	  dat	  we	  steeds	  de	  juiste	  gegevens	  hebben.	  
	  
Digitale	  nieuwsbrief	  
Iedere	  eerste	  week	  van	  een	  nieuwe	  maand,	  met	  uitzondering	  van	  schoolvakanties,	  ontvangen	  je	  
ouders	  via	  de	  mail	  een	  digitale	  nieuwsbrief.	  Daarin	  staat	  van	  alles	  wat	  er	  die	  maand	  op	  school	  is	  
gebeurd.	  In	  de	  planning	  kijken	  we	  vooruit	  naar	  wat	  we	  gaan	  doen.	  De	  planning	  is	  ook	  terug	  te	  vinden	  
via	  de	  agenda	  op	  de	  website	  (button	  rechtsboven	  op	  de	  homepage)	  
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Benodigdheden	  voor	  school	  	  

•   Schoolagenda:	  we	  werken	  met	  een	  papieren	  schoolagenda.	  Dit	  helpt	  je	  namelijk	  het	  beste	  bij	  
het	  plannen	  van	  je	  huiswerk.	  

•   Schriften	  (A4	  lijntjes	  /	  A5	  lijntjes	  /	  A4	  hokjes	  10mmx10mm)	  
•   Multomap	  23-‐rings	  
•   Papier	  23-‐gaats	  (lijntjes	  /	  hokjes	  10mmx10mm)	  
•   Tabbladen	  (mag/kan	  ook	  aan	  het	  begin	  van	  het	  schooljaar	  gekocht	  worden)	  
•   Etui	  
•   Liniaal	  30cm	  
•   Geodriehoek	  16cm	  
•   Schaar	  
•   Lijmstift	  
•   Potloden	  grijs	  Hb,	  2H	  en	  4H	  
•   Zachte	  gum	  
•   Balpennen	  (drie	  kleuren)	  
•   Passer	  	  
•   Doosje	  kleurpotloden,	  12	  stuks	  
•   Puntenslijper	  
•   USB-‐stick	  8/16G	  (merk	  maakt	  niet	  uit)	  
•   Schooltas	  
•   Kaftpapier	  
•   Gymtas	  
•   Gymkleding	  /	  gymschoenen	  (geen	  zwarte	  schoenzool)	  
•   Rekenmachine,	  Texas	  Instruments	  TI30XB	  Multiview	  (voor	  alle	  leerjaren)	  

	  
Bovenstaande	  schoolspullen	  zijn	  een	  indicatie	  van	  wat	  je	  nodig	  hebt	  tijdens	  een	  schooljaar.	  Koop	  in	  eerste	  instantie	  niet	  te	  
veel	  schriften,	  papier	  en	  pennen.	  In	  de	  loop	  van	  het	  schooljaar	  kun	  je	  altijd	  nog	  materiaal	  kopen	  als	  dit	  nodig	  is.	  	  
	  
Voor	  het	  vak	  Kunst	  en	  cultuur	  neem	  je	  altijd	  de	  volgende	  spullen	  mee:	  	  
2x	  	  	  	  HB	  potlood	  
1x	  	  	  	  4B-‐	  potlood	  
1x	  	  	  	  puntenslijper	  
1x	  	  	  	  gum	  
1x	  	  	  	  schaar	  
1x	  	  	  	  setje	  kleurpotloden	  
1x	  	  	  	  zwarte	  fineliner	  
1x	  	  	  	  zwarte	  stift	  
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Start	  nieuwe	  schooljaar	  
Op	  dinsdag	  22	  augustus	  start	  voor	  jou	  het	  nieuwe	  schooljaar.	  Je	  begint	  dan	  niet	  direct	  met	  het	  volgen	  
van	  lessen	  maar	  met	  een	  introductiedag.	  Aan	  het	  einde	  van	  de	  zomervakantie	  zetten	  we	  ook	  nog	  
informatie	  over	  de	  start	  van	  het	  schooljaar	  op	  onze	  website.	  Houd	  onze	  website	  
www.hetstedelijkzutphen.nl	  dus	  goed	  in	  de	  gaten!	  Ook	  is	  het	  leuk	  en	  handig	  om	  onze	  Facebook	  
pagina	  te	  volgen.	  Je	  blijft	  dan	  heel	  snel	  op	  de	  hoogte	  van	  allerlei	  activiteiten	  bij	  ons	  op	  school.	  
	  

Maandag	  21	  augustus	  heb	  je	  nog	  geen	  school.	  Dan	  starten	  wel	  alle	  docenten.	  
	  

Dinsdag	  22	  augustus	  heb	  je	  een	  introductiedag	  op	  school	  (kijk	  vlak	  voor	  je	  weer	  naar	  school	  
moet	  op	  onze	  website	  in	  welk	  lokaal	  je	  moet	  zijn).	  Je	  start	  om	  8.20	  uur.	  

	  
Woensdag	  23	  augustus	  heb	  je	  les	  volgens	  je	  rooster.	  

	  
	  
Kennismakingsavond	  
Aan	  het	  begin	  van	  het	  schooljaar	  organiseren	  we	  een	  kennismakingsavond	  voor	  de	  ouders	  van	  al	  
onze	  nieuwe	  brugklassers.	  Tijdens	  deze	  avond	  maken	  je	  ouders	  kennis	  met	  de	  coach,	  de	  coördinator	  
en	  de	  teamleider.	  Ook	  maken	  ze	  kennis	  met	  de	  ouders	  van	  jouw	  klasgenoten.	  Direct	  aan	  het	  begin	  
van	  het	  nieuwe	  schooljaar	  maken	  we	  de	  data	  en	  tijden	  van	  de	  kennismakingsavond	  bekend	  en	  
ontvangen	  je	  ouders	  daarvoor	  via	  de	  mail	  een	  uitnodiging.	  
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Fijne	  vakantie	  en	  tot	  22	  augustus!	  
	  
De	  kennismakingsmiddag	  is	  achter	  de	  rug	  en	  we	  hopen	  dat	  je	  een	  leuke	  middag	  hebt	  gehad.	  
Natuurlijk	  ken	  je	  je	  klasgenoten	  en	  je	  coach	  nog	  niet	  heel	  erg	  goed	  maar	  dat	  verandert	  zeker	  in	  de	  
eerste	  schoolweek.	  	  
	  
Op	  dinsdag	  22	  augustus	  zien	  we	  je	  graag	  weer.	  We	  hopen	  dat	  de	  kennismakingsmiddag	  en	  de	  
informatie	  in	  dit	  boekje	  eraan	  bijdragen	  dat	  je	  straks	  met	  vertrouwen	  op	  onze	  school	  start.	  	  
	  
We	  wensen	  je	  een	  leuke	  afsluiting	  van	  groep	  8	  en	  een	  hele	  fijne	  zomervakantie.	  
Veel	  plezier,	  geniet	  ervan	  en	  tot	  dinsdag	  22	  augustus.	  
	  
Wij	  vinden	  het	  leuk	  jou	  en	  je	  klas	  dan	  weer	  te	  zien!	  
	  
	  
Namens	  alle	  coaches	  van	  de	  brugklassen	  en	  namens	  Ewout	  Dokman,	  
	  
Marieke	  van	  Loo	  
teamleider	  onderbouw	  
	  
	  

	  
	  

We	  wensen	  jullie	  een	  fijne	  vakantie	  en	  
graag	  tot	  ziens	  in	  het	  nieuwe	  schooljaar	  2017-‐2018!	  
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We	  wensen	  jullie	  allemaal	  een	  fijne	  vakantie	  en	  
graag	  tot	  ziens	  in	  het	  nieuwe	  schooljaar	  2017-‐2018!	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Postadres	   	   Bezoekadres	  
Postbus	  4036	   Locatie	  Isendoornstraat	   	   Locatie	  Wijnhofstraat	  
7200	  BA	  Zutphen	   Isendoornstraat	  3	   	   	   Wijnhofstraat	  1	  
	   	   7201	  NJ	  Zutphen	   	   	   7203	  DV	  Zutphen	  
	   	   T	  0575-‐590909	   	   	   	  
	   	   E	  info@hetstedelijkzutphen.nl	   	  
	  

www.hetstedelijkzutphen.nl	  
	  
	  
De	  tekst	  in	  dit	  boekje	  is	  met	  de	  grootst	  mogelijke	  zorg	  samengesteld;	  	  
wijzigingen	  en	  typefouten	  voorbehouden.	  
	  
	  

	  


