Haarlem, 1 juni 2021
Kenmerk: 01062021guaCL
Beste ouders/verzorgers en leerlingen van brugklas 2021-2022,
Wat leuk dat je volgend schooljaar bij ons op school komt! Wij zijn druk bezig met alle
voorbereidingen en hebben er ontzettend veel zin in.
Als nieuwe Coornherter ben je natuurlijk heel nieuwsgierig wat er allemaal gaat gebeuren. Wat ga je
doen in de eerste schoolweken? Wanneer gaan we op kamp? Hoe leer je de klas goed kennen? En
hoe werkt het straks met een rooster en het vinden van de lokalen?
Lees snel door dan vind je al een paar antwoorden.
Eerste kennismaking
Op vrijdagmiddag 18 juni kom je kennismaken met je klasgenoten, de mentor en de Peer Leaders
(ouderejaars leerlingen die aan jouw brugklas zijn gekoppeld). Ook wordt de foto voor het
schoolpasje gemaakt. Deze kennismaking met onze school is alléén voor de nieuwe leerlingen, je
ouders/verzorgers mag je dus thuislaten die middag.
Begin oktober zal er voor de ouders/verzorgers een kennismakingsavond georganiseerd worden.
Kun je er niet bij zijn, meld je dan af bij dhr. A. Gutker de Geus (a.gutkerdegeus@coornhert.nl). Je
krijgt dan later alle informatie toegestuurd.
1MHA, 1MHB, 1MHC, 1MHD, 1AA en 1GA beginnen om 13.45 uur in de aula van de school. Het
programma duurt tot 16.15 uur.
1HVA, 1HVB, 1HVC, 1HVD en 1HVE beginnen om 14.15 uur in de aula van de school en zijn om 16.45
uur klaar.
Schoolboeken
Leerlingen krijgen de boeken in bruikleen van de school. Het boekenpakket wordt in de laatste week
van de zomervakantie thuisbezorgd. Hier zijn géén kosten aan verbonden.

De eerste schoolweken
De eerste weken gaan we vooral kennismaken, zodat jij je zo snel mogelijk thuis voelt op het
Coornhert Lyceum. De eerste twee dagen staan in het teken van kennismaking met je klasgenoten,
de mentor en het schoolgebouw. Je krijgt dan ook je lesrooster, je maakt kennis met de schoolregels
en ga zo maar door. Dat worden leuke weken!
En dan op werkweek!

Je bent vast nieuwsgierig wat we allemaal gaan doen op kamp. Daar gaan we nog niets over
verklappen behalve dat het echt leuk wordt! De werkweek is van maandag 6 t/m donderdag 9
september 2021. Zet deze data alvast in je agenda.

Nu alvast wat sfeer proeven van het Coornhert?
Kijk op donderdag 10 juni live naar de muziekavond van de onderbouw via de link op de website.
Check ook ons laatste theaterstuk via de link op onze website of via https://vimeo.com/547289335

Wil je nog meer weten?
Houd dan onze website in de gaten: www.coornhert.nl
Voor meer informatie over onze school en de brugklas kun je mailen met de coördinator van de
brugklassen, dhr. A. Gutker de Geus. Zijn e-mailadres is a.gutkerdegeus@coornhert.nl of je kunt
bellen met 023-5121616.

Tot ziens op vrijdag 18 juni,
Mevrouw S. Siddré, conrector eerste en tweede klas
Meneer A. Gutker de Geus, coördinator brugklas

