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Geachte ouder of verzorger,
Binnenkort gaat uw zoon of dochter naar de derde klas! Met deze brief wil ik u informeren
over enkele zaken die te maken hebben met de start van het nieuwe schooljaar en die van
belang zijn voor u en voor uw zoon of dochter.
De eerste schoolweek
Op dinsdag 5 september om 7:45 uur verwachten wij uw zoon of dochter want dan
vertrekken de derdejaarsleerlingen naar De Ardennen. We verwachten vrijdag 8 september
omstreeks 15:00 terug te zijn.
Op maandag 11 september zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag.
Financiën
Over de financiën schreef ik u reeds een aparte brief. Deze stuur ik u tegelijk met deze brief.
Rooster
Het rooster is vanaf uiterlijk donderdag 31 augustus beschikbaar via de website van onze
school.
Magister en mailadres
In de zomervakantie kunt u geen gebruik maken van Magister. Aan het begin van het nieuwe
schooljaar krijgt u een nieuwe inlogcode voor Magister. Hierin kunt u allerlei informatie
vinden over uw zoon of dochter, bijvoorbeeld de cijfers die hij/zij behaalt. Zoals u weet, heeft
u ook de mogelijkheid om in Magister uw mailadres te wijzigen. Doe dit alstublieft als dit
nodig is. Deze brief komt nog per post, maar toekomstige correspondentie zal vaak via email
gaan.

‘Wij doen normaal’
Wij hechten er veel waarde aan dat leerlingen en medewerkers op een fatsoenlijke en
respectvolle manier met elkaar omgaan. Dit doen we onder het motto Wij doen normaal. Dit
betekent bijvoorbeeld dat we anderen niet pesten of kwetsten, dat we onze troep in de
afvalbak gooien en niet op de grond enzovoort. Hierop zijn we best wel streng als dat nodig
is. We nemen in voorkomende gevallen zo nodig contact met u op. Dit doen we om te
bevorderen dat onze school een prettige en veilige plaats is om te leren en te werken. Ik stel
het op prijs als u ook niet aarzelt contact met ons op te nemen als u vragen heeft, als er iets
is wat we moeten weten of als u meent dat wij niet goed gehandeld hebben. Uw
aanspreekpunt voor dit soort zaken is de mentor.

Voor vragen over bovenstaande of andere schoolzaken, kunt u zich het beste wenden tot de
adjunct-directeur. Dit is mevrouw Dijkstra (j.dijkstra@atlascollege.nl).
Voorlopig wens ik u een goede zomer(vakantie).
Met vriendelijke groeten,

J. Adels
directeur SG De Triade

