
Edam, 9 juli 2021 

 

Betreft: Start schooljaar 2021-2022 

 

Briefnummer : 003-2021-2022 

 

Geachte ouder(s) / verzorger(s) van de leerlingen van de 2e klas, 

 

Na de zomervakantie start uw zoon, of dochter bij ons op school in de 2e klas. Hoewel het 

schooljaar er nog maar net op zit, wil ik u met deze brief wel alvast informeren over enkele 

zaken die te maken hebben met de start van het nieuwe schooljaar.  

 

De eerste schoolweek 

In de eerste schoolweek zijn er nog geen reguliere lessen, maar starten we net als in de 

1e klas met een introductieweek. Op maandag 23 augustus zijn de leerlingen nog vrij. Op 

dinsdag 24 augustus  starten wij het schooljaar met een introductieweek. Op die dag 

verwachten wij alle leerlingen met hun Chromebook volgens onderstaand rooster op 

school.  

 

Klas 

 

Mentor(en) Lokaal Begintijd Eindtijd 

B2 

 

Meneer Schilder (SLR) H108 8.30 10.00 

BK2 

 

Meneer Bond (BOH) F104 9.15 11.50 

K2 

 

Meneer Kaagman (KGM) G103 9.15 11.50 

KGT2 

 

Meneer Hildering (HDR) H105 9.15 11.50 

GT2A 

 

Mevrouw Schilder (SDR) en   

Mevrouw Zwarthoed (ZWT) 

F112 9.15 11.50 

GT2B 

 

Meneer Elzenaar (ELZ) E010 9.15 11.50 

 

Het rooster van de rest van de week ziet er voor alle klassen als volgt uit: 

woensdag en donderdag : 8:30 – 13:45  

vrijdag    : 9:15 – 11:50 

 

De kantine is geopend vanaf woensdag 25 augustus. Het is dus raadzaam dat de leerlingen 

in ieder geval dinsdag zelf eten en drinken meenemen. Op maandag 30 augustus  starten 

de lessen volgens het reguliere rooster. 

 

Magister, contactgegevens en rooster 

Tijdens de vakantie kan geen gebruik gemaak worden van Magister. Vanaf vrijdag 20 

augustus is Magister weer te gebruiken. Inloggen kan gewoon met de bestaande 

inloggegevens. Nieuwe ouders krijgen begin schooljaar nieuwe inloggegevens. Eventuele 

wijzigingen in e-mailadres of telefoonnummer kunt u zelf in Magister wijzigen. Zonder de 

juiste gegevens loopt u de kans informatie van onze kant te moeten missen. 



Financiën 

Samen met deze brief krijgt u een aparte brief over de ouderbijdrage. U ontvangt via de 

mail een verzoek van WIS-collect om de factuur te voldoen.  

Benodigde spullen 

Om ook in de 2e goed voorbereid aan het schooljaar te beginnen, vindt u hieronder het 

bekende lijstje met benodigde spullen. Voor de eerste dag is het goed om in ieder geval 

een goed gevulde etui en een (draadloze) muis mee te nemen.   

4 pennen (blauw of zwart) 

2 potloden (grijs) 

2H/H2 potlood                                  

(géén HB en niet van de Action)                       

gum 

schaar 

geodriehoek (liefst van hard plastic) 

lijmstift 

rekenmachine Casio FX82MS 

eenvoudige passer 

puntenslijper 

5 gelinieerde (A4-)schriften 

5 ruitjes (A4-)schriften                           

(1 x 1 cm) 

5 snelhechters 

set kleurpotloden 

set stiften 

koptelefoon / oortjes 

etui / pennenmap 

(draadloze) muis voor de Chromebook 

 

Belangrijke data 

In de agenda kunt u alvast noteren dat de leerlingen op maandag 6 september een vrije 

dag hebben en dat op woensdag 15 september de schoolfotograaf komt. Op dinsdag 28 

september staat de informatieavond gepland.  

 

Wij vertrouwen erop u zo voldoende geinformeerd te hebben. Mocht u toch nog vragen 

hebben, dan kunt u zich het beste wenden tot de teamleider, de heer Frikkee.  

(h.frikkee@atlascollege.nl) 

 

Ik wens u een fijne vakantie! 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

J. van Schendel 

Directeur SG De Triade 

mailto:h.frikkee@atlascollege.nl

