BELANGRIJKE INFORMATIE

BEGIN SCHOOLJAAR 2019-2020
Maandag 26 augustus is een roostervrije dag. De leerlingen worden op dinsdag 27 augustus
om 08:30 uur op school verwacht.

DE LESSEN:

1e klassen hebben een introductieprogramma waarbij Magister wordt
geïntroduceerd.
Overige klassen hebben 1e +2e uur mentorles daarna les volgens
rooster.
De roosters staan vanaf maandag 26 augustus online in Magister.

ZELF AAN TE SCHAFFEN LEERMIDDELEN (ALLE KLASSEN)
Voor alle leerlingen geldt dat zij naast de boeken in alle lessen ook de volgende
leermiddelen bij zich moeten hebben:
-

Etui
Pennen (blauw- en zwart schrijvend)
Meerdere potloden (HB)
Kleurpotloden ( 10 kleuren, geen stiften)
Meerdere reken (grote vakjes)- en taalschriften, multomap
Puntenslijper
Gum
Geodriehoek
Kunststof liniaal
Passer
Lijmstift
Schaar met stompe punt
Agenda
Rekenmachine (eenvoudige bijv: Casio)
Sportschoenen (geen zwarte zolen)

KLUIS
Het gebruik van de kluis is gratis en iedere leerling krijgt een kluispas. Bij verlies of diefstal
van de kluispas moet er € 5,-- voor een nieuwe kluispas betaald worden. De school is niet
aansprakelijk voor diefstal uit de kluis.
De kluis is persoonlijk. Dat betekent dat je de kluis niet met iemand anders mag delen.

VOB (vrijwillige ouderbijdrage)
Overzicht VOB 2019-2020
Activiteiten in het kader van o.a. mentoraat zoals Kerst en Sinterklaas
Excursie en beursbezoek
Sportdagen
TOTAAL

€ 10,00
€ 20,00
€ 10,00
€ 40,00

De VOB kan gestort worden op het volgende rekeningnummer:
NL49 INGB 0655014918 t.n.v. Cburg College onder vermelding van:
VOB en de voor en achternaam van uw zoon/dochter.

OVERIGE KOSTEN
Naast de VOB kan voor verschillende activiteiten een extra bijdrage worden gevraagd. Deze
betaalt u pas later in het jaar indien uw zoon/dochter meegaat. Het betreft de volgende
activiteiten:
1. De 1e klas gaat op een 3-daagse werkweek naar Duinrell in mei. We zijn dit nog aan het
organiseren, maar de kosten hiervoor zijn ongeveer €100,-. Het definitieve bedrag
communiceren we zo spoedig mogelijk.
2. De 1e ,2e en 3e klassen gaan op schoolreisje (naar een pretpark). De kosten daarvan
bedragen ongeveer € 30,-. Voor de kinderen die thuis blijven geldt een aangepast rooster.
3. Voor de eerste, tweede en derde klassen organiseren we een ski reis naar Oostenrijk
voor de leerlingen die dit willen. De kosten hiervoor zijn ongeveer €400.-. Kinderen die thuis
blijven krijgen een aangepast rooster.
4. In het vierde jaar kunnen de kinderen meegaan met onze culturele reis naar Barcelona.
De kosten hiervoor zijn ongeveer € 300,-. Kinderen die thuis blijven krijgen een aangepast
rooster.

