
 

Datum juni 2022 
Onderwerp Kennismaking Plein Joure 
  

Behandeld door A. Spijkers 
Telefoonnummer 0513 – 48 21 66 
E-mail  info@pleinjoure.nl 

 

 
 
Beste «Roepnaam» en ouder(s), verzorger(s), 
 
Zoals je misschien weet organiseren wij op dinsdag 21 juni de kennismakingsmiddag bij 
ons op school. Je leert dan je nieuwe klasgenoten en coach alvast een beetje kennen. Zo 
hoef je daar niet de hele zomervakantie op te wachten. Naast de kennismaking voor de 
leerlingen is er ’s avonds ook een informatiebijeenkomst voor ouders en verzorgers. In 
deze mail vind je meer informatie over beide activiteiten. 
 
Programma kennismaking 
De kennismaking begint 21 juni om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 15.30 uur. We 
verzamelen in de kantine. Nadat jullie allemaal welkom zijn geheten, ga je met je coach 
en klas mee naar een lokaal om kennis te maken. Neem je voor de zekerheid zelf een 
tasje en een pen mee? 
 
Misschien kun je niet wachten tot je bij ons op school zit, maar misschien vind je het ook 
best spannend. Dat snappen we helemaal. Mocht je tijdens de kennismakingsmiddag 
vragen hebben, stel ze dan gerust. Er zijn genoeg docenten die je kunnen helpen.  
 
Klas 
We vertellen je nu ook alvast in welke klas jij volgend jaar komt. Dan weet jij ook waar 
en bij wie je moet zijn op de kennismakingsmiddag.  
Jij komt volgend schooljaar in klas «Klas».  
 
Informatiebijeenkomst ouders en verzorgers 
Graag nodigen we ouders en verzorgers uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 
21 juni om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) bij ons op school (tot ongeveer 20.30 
uur). Tijdens deze bijeenkomst vertellen we hoe het eerste leerjaar er in grote lijnen gaat 
uitzien. Daarnaast is er een eerste kennismaking met de coach van «Roepnaam».  
 
Mocht je er de 21e niet bij kunnen zijn omdat je bijvoorbeeld op schoolkamp bent, wil je 
je dan afmelden? Dat kan door een mailtje te sturen naar Marco Schots, 
brugklascoördinator, via m.schots@pleinjoure.nl. De informatie die ’s middags wordt 
uitgedeeld kan ’s avonds worden meegenomen door je ouder(s) of verzorger(s). 
 
Graag tot 21 juni! 
 
Hartelijke groet, 
 
Alinka Spijkers 
Directeur Plein Joure 
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