
 

 

 
Zeist, 8 juni 2020 
 
Betreft: kennismaking brugklassers vwo 
Ref: 2020-123/wes/vig 
 
Hartelijk welkom op De Breul! 
 
Via deze brief willen we jou graag uitnodigen voor een kennismakingsmiddag op: 
 
                                         Woensdag 24 juni 2020 van 15:30 – 16:15 uur 
 
Deze middag ga je kennismaken met je nieuwe klas, je coach, en de BKKL’s (Brugklas Klassen 
Leerlingen). De coach zal je ook vertellen welke spullen je allemaal nodig hebt voor het volgend 
schooljaar. Neem je pen en papier mee? We nemen deze middag ook een foto van je voor je 
schoolpas, zodat die bij de start van het schooljaar meteen voor je klaarligt!  
 
De afspraken zijn iets anders dan je inmiddels gewend bent op de basisschool. Het verschil is dat 
je op de Breul 1.5 afstand moet houden van leerlingen en medewerkers, op de basisschool hoef je 
dat niet. Dat zal even wennen zijn!  
 
Wanneer je op het schoolterrein bent, zul je je moeten houden aan de afspraken van het 
voortgezet onderwijs. Wij volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM.  
 
Dit zijn de afspraken: 

- Je houdt 1.5 meter afstand van leerlingen en medewerkers; 
- We schudden geen handen; 
- We wassen onze handen meerdere keren per dag goed en minimaal 20 seconden; 
- We hoesten en niezen in onze elleboog. 

 
Je blijft thuis bij de volgende klachten: 

- Neusverkoudheid; 
- Hoesten; 
- Koorts boven de 38 graden (of als iemand bij jou in huis koorts heeft); 
- Moeilijk ademen of benauwdheid. 

 
Een week voor de ontvangst ontvang je van ons een uitgebreide brief. In deze brief vertellen we 
onder andere waar je je fiets mag neerzetten en in welke ruimte je door je coach en BKKL’ers 
wordt ontvangen. Je ontvangt dan ook een klassenlijst. 
 
Wij kijken in ieder geval erg naar uit naar woensdag 24 juni 2020, graag tot dan! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
S. (Sido) van Westreenen 
Teamleider vwo 1 en 2 
 


