
 

 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van en 
alle leerlingen leerjaar 1 
 
 
 
 
Arnhem, 23 juli 2021 
Ref.nr.: a-2021/202/DMD/WRK 
Betreft: eerste schoolweken leerjaar 1 
 
 
 
Hallo nieuwe brugklasleerling, 
 
Voordat je lekker vakantie gaat vieren, willen wij je alvast van harte uitnodigen voor de introductie van 
de brugklas op het Olympus College. Op de kennismakingsmiddag van 30 juni heb je je mentor al leren 
kennen en je klasgenoten.  
Van maandag 6 september t/m woensdag 8 september hebben de docenten van het Olympus 
College 3 studiedagen en zijn er nog geen lessen.  
Op donderdag 9 september en vrijdag 10 september start voor de brugklassers het nieuwe 
schooljaar met een tweedaags introductieprogramma. Op deze dagen hebben we speciaal voor jou een 
informatief en leuk kennismakingsprogramma samengesteld. In deze brief vind je alle informatie die je 
nodig hebt. 
 
Boeken/laptop 
De leermiddelen (lesboeken, werkboeken) die je nodig hebt voor het schooljaar 2021-2022 worden, in 
samenwerking met het Leermiddelenfonds Quadraam, voor alle leerlingen van het Olympus College 
besteld. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen hoeven dit dus niet zelf te doen. 
Voor het bestellen van de laptop moeten ouder(s)/verzorger(s) wel zelf actie ondernemen. Het bestellen 
van de laptop kan via The Rent Company via hun webshop, maar het is ook mogelijk om elders een 
laptop aan te schaffen. Mocht je al een laptop hebben dan voldoet deze misschien ook. Veel informatie 
is ook te vinden op onze website: https://www.olympuscollege.nl/leerlingen/boeken. Als je hier vragen 
over hebt kun je per mail contact opnemen met dhr. Dietvorst: j.dietvorst@olympuscollege.nl. 
  
De boekenpakketten liggen bij aanvang van het schooljaar voor alle leerlingen klaar in de gymzaal 71 
(schoolplein ingang tegenover Decathlon, het gebouw aan de rechterkant). De leerlingen van leerjaar 1 
kunnen dit boekenpakket op maandag 6 september tussen 12.00-16.00 uur ophalen.  
Dit is een vrij groot pakket in een gesloten doos. Denk hieraan bij het ophalen. Handig is als iemand je 
met de auto kan brengen en halen. Je leent deze leermiddelen van het Olympus College, wees er 
zuinig op. Je boeken moeten voor je eerste lesdag gekaft zijn. Op YouTube zijn hierover veel 
instructiefilmpjes te vinden bijvoorbeeld deze: https://www.youtube.com/watch?v=7ZlzdsbvUns  
 
Vragen over de boeken kunnen gesteld worden via boeken@olympuscollege.nl.  
 
Introductieprogramma 
Op deze eerste dagen gaan we de school verkennen, met elkaar kennis maken, zullen we met je 
doornemen hoe je bijvoorbeeld je agenda gebruikt en maken we je wegwijs in de school zodat je weet 
waar je alle lokalen kunt vinden. Je ontvangt ook je schoolpas. Over het precieze programma gaan we 
nog niet te veel verklappen…  
 
Op donderdag 9 september word je om 9.00 uur op school verwacht en ben je ongeveer om 13.30 uur 
klaar. 
Op vrijdag 10 september word je om 8.30 uur op school verwacht en ben je ongeveer om 13.00 klaar. 
Op deze dag worden de laptops van The Rent Company uitgereikt. Zorg dat je een stevige tas 
meeneemt om de laptop mee naar huis te vervoeren. Heb je zelf een laptop geregeld dan dien je deze 
ook (opgeladen) mee te nemen op deze dag. 
 
Hieronder staat wat je donderdag en vrijdag nodig hebt: 
Agenda, pen, lunch en op vrijdag een stevige tas en opgeladen laptop als je deze niet via The Rent 
Company hebt besteld 
 
Schoolfeest 
Op vrijdag 17 september organiseren we een spetterend brugfeest van 19.30-22.00 uur. Dus houd deze 
dag vast vrij in je agenda.  
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Belangrijke data nog even op een rijtje: 
 
 
Maandag 6 september tussen 12.00- 16.00 uur boeken ophalen.  
 
Donderdag 9 september introductie van 9.00- 13.30 uur 
 
vrijdag 10 september introductie van 08.30-13.00 
 
De H-lokalen bevinden zich in het hoofdgebouw (ingang aan de kant van Decathlon). De lokalen met 
een 100 nummer bevinden zich op de eerste verdieping en lokalen met 200-nummer bevinden zich op 
de tweede verdieping. Je fietst naar links als je het schoolplein opkomt. De fietsenstalling die je daar 
ziet is bedoeld voor klas 1 en 2.  
 
1e verdieping  
1A H102 
1B H103 
1C H104 
1D H105 
1E H106 
1F H107 
1G  H108 
  
2e verdieping  
1H H202 
1K  H203 
1L  H204 
1M  H207 
1N  H209 
 
 
Maandag 13 september 
Eerste lesdag volgens rooster 
 
Vrijdag 17 september 
Brugfeest van 19.30-22.00 uur (neem je schoolpas mee, de toegang is gratis en twee muntjes voor een 
drankje krijg je van school, extra muntjes kosten €0.50) 
 
Maandag 20 september: kennismaking ouders met mentor voor klas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G  
De uitnodiging hiervoor wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar verzonden.  
 
Dinsdag 21 september kennismaking ouders met mentor voor klas 1H, 1K, 1L, 1M, 1N 
De uitnodiging hiervoor wordt aan het begin van het nieuwe schooljaar verzonden.  
 
 
Met vriendelijke groet namens alle mentoren brugklas, 
 
Nathalie Dimmendal, teamleider leerjaar 1 n.dimmendal@olympuscollege.nl 
Marco Bosch, afdelingscoördinator leerjaar 1 m.bosch@olympuscollege.nl  
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