Aan: de ouders/verzorgers van de toekomstige brugklasleerlingen
havo/ vwo / havo schakelklas / tto
Bladel, vrijdag 10 juli 2020
Betreft: mededelingen start schooljaar 2020-2021

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Uw kind heeft donderdag 18 juni met de nieuwe school, klasgenoten en de mentor
kennisgemaakt. Wij kijken met heel veel plezier terug op deze eerste introductie en hopen
dat uw zoon of dochter net zo enthousiast is als wij.
Naast de informatie die uw kind op 18 juni heeft gekregen en de videoboodschap van de
teamleiders en mentoren, staan in deze brief nog enkele praktische zaken die van belang
zijn voor een soepele start in augustus.
Start schooljaar
De eerste twee dagen van het nieuwe schooljaar staan volledig in het teken van een verdere
introductie. Alle brugklassers ontvangen wij op maandag 24 augustus om 10.00 uur in de
aula van het gebouwdeel havo-vwo. Tot ongeveer 14.00 uur maken zij nader kennis met de
nieuwe klasgenoten, met de mentor en met de school. Ook dinsdag 25 augustus organiseren
we een introductieprogramma van 10.00 tot 14.00 uur. Leerlingen dienen zelf te zorgen voor
een lunchpakket met drinken, een (plan)agenda en voor schrijfgerei (pen en
(kleur)potloden). Op maandag ontvangen de brugklassers hun boekenpakket en dan is het
raadzaam om een stevige grote tas mee te nemen naar school.
Op woensdag 26 augustus starten we om 08.20 uur met de eerste lesdag op de nieuwe
school.
Ouderavond
Voor u is de overstap van uw kind naar het voortgezet onderwijs wellicht ook spannend. Om
kennis te maken met de school en de mentor organiseren we (onder voorbehoud!) op dinsdag
25 augustus een ouderavond voor de ouders van onze nieuwe brugklassers. Wij informeren
u in week 34 over het al dan niet doorgaan van deze avond. Dit is afhankelijk van wat RIVM
ons inzake Corona voorschrijft.
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(Vrijwillige) ouderbijdrage
Scholen mogen ouders een vrijwillige financiële bijdrage vragen voor extra voorzieningen en
activiteiten, die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die daarom niet door de
overheid worden bekostigd. Deze bijdrage is niet verplicht, maar het functioneren van de
school wordt bemoeilijkt als ouders niet betalen. De oudergeleding van de
medezeggenschapsraad stemt jaarlijks vooraf in met de vaststelling of een wijziging van de
hoogte of van de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage. Op de website van de school
www.piusx-college.nl vindt u een overzicht van alle algemene en leerjaargebonden
schoolkosten met een toelichting bij de diverse onderdelen.
De facturatie van deze ouderbijdrage vindt plaats in week 37. Dit gebeurt via WIS-Collect.
Alle ouders ontvangen hierover een e-mail met daarin een link naar de factuuromgeving van
het Pius X-College. Het totaalbedrag van de factuur wordt door de ouders voldaan door
middel van IDEAL of eigen overschrijving.
Havo schakelklas: agenda
In de havo-schakelklas verplichten wij de leerlingen om te werken met de Purple Monkeyagenda die de school voor de leerlingen aanschaft. Maandag 13 juli ontvangen ouders van de
leerlingen van de schakelklas een separate mail via WIS-Collect.
Aanrader: de plan-agenda
In de brugklas willen we onze leerlingen leren hoe hun schooltaken te plannen. Wij hebben
goede ervaringen met de Purple Monkey-agenda die we graag onder uw aandacht willen
brengen: https://www.purplemonkey.nl/tips-en-links/agenda-studeerplanner/
Deze agenda is via school met korting €15,00 te bestellen. Maandag 13 juli ontvangen ouders
van de brugklasleerlingen een separate mail via WIS-Collect om aan te geven of u van het
aanbod gebruik wilt maken.
Wij wensen iedereen een heel fijne en ontspannen zomervakantie toe en zien ernaar uit om
onze nieuwe brugklassers te ontvangen op het Pius X-College!
Met vriendelijke groet,
namens directie, teamleiders en mentoren,

Marjolijn Cuppers,
Directeur havo-vwo
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