
Welkom op 
onze school!

2022/2023



Hoi!

Leuk dat je bij ons op school komt na de zomervakantie! 
Overstappen naar een andere school betekent dat er best 
veel verandert, helemaal als je voor het eerst naar het 
voortgezet onderwijs gaat. Om de overstap zo makkelijk 
mogelijk te maken, hebben we deze folder voor jou 
gemaakt. Je leest allerlei informatie die je nodig hebt 
voordat het nieuwe schooljaar start!

Lees de folder goed. Als je nog ergens vragen over hebt, 
kun je contact opnemen met de school. De school is van 
maandag 12 juli tot en met vrijdag 20 augustus gesloten, 
dan zijn we helaas niet bereikbaar.



Je wordt op maandag 29 augustus 2022 om 11.00 uur in de aula 
op school verwacht. Deze eerste dag is een introductiedag. Na 
een gezamenlijke opening, vertellen we je naar welk lokaal je 
moet. Daar hoor je meer over de rest van de dag. Je ontvangt 
die dag ook je lesrooster. Op dinsdag 30 augustus beginnen de 
lessen volgens dit rooster. Succes!

Elke dag graag om 8.55 uur op school komen, zodat de lessen 
om 9.00 uur kunnen beginnen. Om 15.15 uur ben je vrij. Een 
middag in de maand is er lesvrij. Wanneer dat is, hoor je in de 
eerste week.

Belangrijk om te weten

 De boeken die je nodig hebt, worden door school besteld. 
 De boeken worden bij je thuis afgeleverd.

         In de eerste schoolweek ontvang je je Chromebook
         Dan krijg je ook je inloggegevens, zodat je bij de digitale
         leermiddelen kan. In de eerste week krijg je ook de sleutel
         van je kluisje. In dat kluisje kun je je boeken, gymspullen
         en jas bewaren. 
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 In de laatste week van de zomervakantie ontvangen je ouders
 verzorgers post van Greijdanus. Ze krijgen dan hun inloggegevens
 van het ouderportaal en een ‘bruikleen-overeenkomst’ voor je
 Chromebook. Deze neem je ondertekend mee op de eerste
 schooldag.

 Voor de zomervakantie krijgen je ouders/verzorgers thuis
 een brief over de regelingen voor vervoer en tegemoetkoming in
 de reiskosten.

 De nieuwe schoolgids van schooljaar 2022/’23 staat vanaf juli op
 de website www.greijdanus.nl/enschede. In de schoolgids kun je
 ook veel informatie vinden.

 Je mag zelf weten waar je je fiets in het fietsenhok zet. Zorg dat
 de standaard goed werkt, waardoor de fiets goed rechtop blijft
 staan.

 Je zorgt zelf voor je eten en drinken. Leerjaren 1 en 2 mogen
 niet naar de winkel in de pauzes. Daarom is het handig om
 bijvoorbeeld standaard wat koekjes, ontbijtkoek o.i.d. in je kluisje
 te bewaren, mocht je je eten een keer vergeten. Op school
 hebben we een watertappunt. Hier kun je gratis je drinkfles
 bijvullen.

 Je hoeft geen agenda te kopen, die krijg je van school.
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Noodzakelijk
 Schooltas
  Rekenmachine (tweeregelig display; bij voorkeur de  

Casio FX-82EX)
 Gymkleding (broek, shirt, zaalsportschoenen)
 Schriften (gelinieerd en ruitjes 1 cm)
 Kaftpapier
 Passer
 Geodriehoek
 Pen
 Potlood (hb of 2b) 
 Kleurpotloden (minimaal 4 kleuren)
 Fineliner zwart 0,4 mm
 Gum
 Schaar 

Kladblok
Meerdere pennen
Meerdere potloden
Meerdere kleurenpotloden

Plakband
Lijm
Markeerstift

Handig

Benodigde schoolspullen



Greijdanus Enschede
Deppenbroekstraat 4
7523 PB  Enschede
038 - 4 698 530

enschede@greijdanus.nl
www.greijdanus.nl/enschede


