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Hilversum, juli 2022 
  
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

  

Op 29 juni jl. hebben de nieuwe brugklasleerlingen kennisgemaakt met hun mentoren en aankomende 

klasgenoten. Dit was een heel gezellige en geslaagde middag! Met deze brief willen we u informeren 

over de start van het schooljaar. 

 

Dinsdag 30 augustus: 

Voordat de reguliere lessen beginnen, vindt eerst de ‘lectio brevis’ plaats. De lectio brevis staat in het 

teken van introductie van het nieuwe schooljaar en verdere kennismaking met de klas. Het programma 

duurt van 09.00 uur tot ca. 14.00 uur en we willen graag dat leerlingen hun fiets meenemen, voor als 

er activiteiten buiten de school zullen plaatsvinden.  

De lokalen waar de leerlingen aanwezig moeten zijn, zullen op het bord bij de ingang staan, evenals de 

klas waar ze in geplaatst zijn, mochten de leerlingen dit niet meer weten. 

Uw zoon/dochter heeft voor de lectio brevis de volgende spullen nodig: 

• Etui met pennen en potloden 

• Notitieboekje/-schrift 

• Laptop 

 

Woensdag 31 augustus: 

Alle leerlingen starten volgens het door de mentoren verstrekte lesrooster.  

 

 



 

De ouderavonden voor jaar 1 zijn verdeeld over twee avonden, namelijk: 

- maandag 5 september voor de klassen G1A / V1A / V1C / V1E / H1A / H1C / H1E 

- dinsdag 6 september voor de klassen G1B / V1B / V1D / V1F / V1G / H1B / H1D 

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij bereiken via de mail. Maar eerst wens ik u een goede 

vakantie en ik hoop dat uw zoon/dochter een fijne tijd op het ATC zal krijgen! 

 

Hartelijke groeten, 

 

Véronique de Blocq van Scheltinga 

afdelingsmanager leerjaar 1 

v.deblocqvanscheltinga@atscholen.nl  

 

Overige bijlagen:  

1. Lijst zelf aan te schaffen schoolspullen 

2. Brief " Reizen van school naar huis" 

3. Brief “Digitale services ATC” 

4. Brief “Texelexcursie” 

5. Overzicht van de schoolkosten (DienstVerleningsOvereenkomst – DVO) 
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