
 

ISW HOOGELAND KICK-OFF 

 
Naaldwijk, 26 augustus 2020 
 
Beste leerlingen van de brugklas, 
 
Over een kleine week start het nieuwe schooljaar. Deze eerste week zal in het teken staan van 
kennismaken: met de school, maar vooral met de nieuwe klasgenoten en de mentor. Daarom zijn er 
geen lessen, maar organiseren we een Kick-off week. 
 
Het schooljaar start op maandag 31 augustus om 14:30 uur. Je krijgt dan alle informatie die je de 
eerste weken nodig hebt. Dit duurt ongeveer tot 16:00 uur. Op deze dag krijg je ook al je boeken mee; 
zorg dus voor een stevige tas! 
 
Op dinsdag 1 september ga je met je mentor de kick-off week voorbereiden. Deze voorbereiding start 
om 8:30 uur en duurt tot ongeveer 10:30 uur. Je krijgt dan alle informatie die voor deze week nodig is.  
 
Op woensdag 2 september begint de echte Kick-off. Van je mentor hoor je hoe laat de activiteiten 
precies beginnen, maar meestal begint het rond 8:00 uur en duurt het tot 16:00 uur. 
Hieronder staat een lijst met alle spullen die je in ieder geval nodig hebt tijdens de Kick-off. 
 
Wat je nodig hebt: 

- Sportkleding 
- Zwemkleding 
- Handdoek 
- Oude kleding (kleding 

die vies mag worden) 
- Inloggegevens  

e-mailaccount 

- Regenpak 
- Fiets 
- Plastic tas 
- Schooltas 
- Etui 
- Iedere dag lunch en 

drinken 

Wat je niet nodig hebt  
(dus niet meeneemt): 

- Mobiele telefoon 
- Energydrank 
- Chips, kauwgom, enz. 

 

 
Belangrijk is ook dat je de bijgevoegde link in de mail samen met jouw ouders invult w.b.t. 
zwemdiploma, allergieën enz. Bijgevoegd vinden jullie ook een toestemmingsformulier voor foto,- en 
emailtoestemming en een oudervragenlijst. Willen jullie deze invullen en maandag 31 augustus 
inleveren bij je mentor? 
 
Tenslotte: we wensen jou nog een paar fijne, laatste vakantiedagen en voor komende week een 
prachtige start! 
 
Namens de organisatie van de ISW Hoogland Kick-off, 
 
Mw. Bruggeling en Mw. Koene 
Leerling coördinatoren brugklas 
 
Mw. Van der Kruk 
Afdelingsleider brugklas 


