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Betreft: start schooljaar 2022 – 2023 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Volgend jaar zit uw zoon of dochter in het tweede leerjaar van het Alberdingk Thijm College. Van 

harte wensen we dat het voor hem of haar een succesvol jaar zal worden. Met deze brief nodigen 

we uw zoon of dochter uit voor de start van het schooljaar en voorzien we u van informatie.  

 

Het schooljaar start voor uw zoon of dochter op dinsdag 30 augustus om 11.30 uur met de “lectio 

brevis”, een bijeenkomst waarin de leerlingen het rooster ontvangen en kennismaken met hun 

klas en mentor. We starten om 11.30 uur plenair in de aula. Daarna gaan de leerlingen, met hun 

nieuwe klas, naar een lokaal waar de mentor de leerlingen zal ontvangen. De klassenindeling en 

het lokaal waar de leerlingen na het plenaire deel worden verwacht zal op het bord bij de ingang 

hangen. 

 

Aansluitend op de lectio brevis, kan uw zoon/dochter de laptop ophalen bij laptopbeheer en het 

door u ondertekende laptopcontract afgeven. Dit formulier vindt u in de bijlage. In de bijlage treft 

u eveneens informatie aan over de digitale services van het ATC (Somtoday, de website, betaling 

van schoolkosten, etc.).  

 

 



Van woensdag 31 augustus tot en met vrijdag 2 september gaan we met alle leerlingen van klas 2 

op kamp in Noord- en Zuid-Limburg. We vinden het belangrijk dat de leerlingen en mentoren 

elkaar zo snel mogelijk leren kennen, dus tijdens het kamp zullen we veel activiteiten 

ondernemen die hierop gericht zijn. Meer informatie vindt u in de bijlage van dit bericht.  

 

Op maandag 5 september starten voor de leerlingen in klas 2 de lessen. De benodigde boeken 

ontvangen de leerlingen tijdens de eerste les van de vakdocent. Wel willen we u vragen alvast 

enkele benodigdheden zelf aan te schaffen. Een lijst met benodigdheden vindt u als bijlage bij dit 

bericht.  

 

U als ouder/verzorger hopen we te ontmoeten op een van de eerste ouderavonden. U ontvangt 

hiervoor nog een uitnodiging, maar de data kunt u wellicht alvast noteren: woensdag 7 en 

donderdag 8 september. 

 

We wensen iedereen een hele mooie zomervakantie en verheugen ons erop de leerlingen in het 

volgend schooljaar te mogen begroeten. 

 

Hartelijke groet, 

 

Xanne van Buuren 

Afdelingsmanager leerjaar 2 

x.vanbuuren@atscholen.nl 

 

Bijlagen:  

1. Brief “Digitale services ATC” 

2. Overzicht van de schoolkosten (DienstVerleningsOvereenkomst – DVO) 

3. Het laptopcontract 

4. Brief “Ouderbrief Kamp klas 2 – juli” 

5. Lijst zelf aan te schaffen schoolspullen 2e klas 2022-2023 
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