
 

 
 
 

Welkom op de afdeling Brugjaar Jan Ligthart 
 
Volgend jaar kom je bij ons in het Brugjaar Jan Ligthart, een afdeling van het Olympus 
College. Samen gaan we ervoor zorgen dat jij een fijne middelbareschooltijd krijgt. 
Je gaat zelfstandiger worden, je krijgt meer vertrouwen in jezelf, je leert hoe je moet leren 
en je gaat extra oefenen met rekenen en Nederlands. Aan het eind van ons schooljaar weet 
je zeker dat je volgende school goed bij je past. 
 

 
 
Bij ons op school worden dertien vakken gegeven: Nederlands, Engels, wiskunde, Duits, 
wereldoriëntatie, rekenen, informatieverwerking, techniek, biologie, gym, drama, muziek en 
tekenen. Daarnaast krijg je elke dag één lesuur extra ondersteuning: misschien is dat 
rekenen of taal, maar dat kan ook organisatie & planning of leren leren zijn. We bieden je 
alle mogelijkheden om je te kunnen ontwikkelen in je eigen tempo. Een paar keer per jaar 
kijken we, samen met jou en je ouders, hoe je vooruitgaat en waar we eventueel wat meer 
aandacht aan moeten geven. 
 
Wij beginnen op donderdag 9 september om 09.00 uur en zijn klaar om 14.00 
uur.  
 
Op die eerste schooldag maak je kennis met je mentor, je mentorklas, je schoolklas en je 
krijgt het programma voor de eerste schoolweek. 
Neem voor deze dag de volgende dingen mee:  

• Tas 
• Etui met pen en potlood 
• Iets te eten en te drinken voor tussen de middag 
• Goed humeur  

 
Op vrijdag 10 september hebben we een sportief programma. We beginnen deze dag ook 
om 09.00 uur en zijn klaar om 14.00 uur. Voor deze dag heb je het volgende nodig: 
  

• Je draagt deze dag sportieve kleding, je kunt je niet omkleden 
• Tas 
• Etui met pen en potlood 
• Iets te eten en te drinken voor tussen de middag 
• Goed humeur  



 

Handig om nu vast te weten 
1. Je weet al wel dat we een eigen ingang hebben: na de poort linksaf, om het 

schoolgebouw heen. Daar vind je de ingang. 
2. Als je op de fiets naar school komt, dan ga je na de poort linksaf en zet je je fiets in de 

stalling vóór ons schoolgebouw. 
3. Waarschijnlijk weet je al wel dat je een kluisje gaat krijgen: dat is nog niet meteen in 

de eerste week. Je kluisje maak je namelijk open met je eigen schoolpas en die is nog 
niet klaar.  

4. Je krijgt een agenda van school: deze agenda is speciaal gemaakt om je te helpen je 
huiswerk goed te plannen. Je hoeft dus niet zelf een agenda te kopen! 

5. De lessen beginnen om 9.00 uur en duren meestal tot 15.00 uur, één dag duurt tot 
15.40 uur. 
 

Wat heb je nodig als aanstaande brugklasser op het Brugjaar Jan Ligthart? 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar heb je natuurlijk schoolboeken nodig. Deze worden 
via school geregeld, hiervoor hoef je zelf niets te regelen.  
Op de boodschappenlijst hieronder kun je vinden wat je volgend schooljaar bij ons nodig hebt: 
 
Wat moet je zelf kopen?  
Algemeen heb je het volgende nodig: 

- Etui  
- Blauwe + rode pennen 
- Potloden + gum + puntenslijper  
- Set kleurpotloden en markeerstiften 
- Snelhechters (ongeveer 10 voor een heel schooljaar) 
- Stevige schooltas voor je boeken en schriften 
- 10 Lijntjes schriften (A4-formaat) 
- 1 set oordopjes die in een computer passen 
- Twee ringbanden, 4 rings, met 2 sets tabbladen à 10 stuks (tijdens het schooljaar 

kan aanvulling nodig zijn) 
 
Voor wiskunde:  

- Twee grote schriften met hokjes van 1 cm bij 1 cm (A4-formaat) 
- Passer (Geen plastic) 
- Geodriehoek 
- een Casio fx-82MS rekenmachine 

 
Voor lichamelijke opvoeding 

- Sportschoenen: 1 paar voor binnen en 1 paar voor buiten 
- Geschikte sportkleding (korte sportbroek + sportshirt) 
- Bidon 

 
Voor nu wensen wij jou eerst een hele fijne vakantie. We zien uit naar het nieuwe 
schooljaar. Tot 9 september! 
 
Met vriendelijke groet, 
van het team Brugjaar Jan Ligthart 


