Welkom op
onze school!
2022/2023

Hoi!
Eerst vakantie en dan ben je leerling van Greijdanus Meppel!
Leuk! Om te zorgen dat je niet voor verrassingen komt te staan,
hebben we deze folder voor jou gemaakt met daarin de belangrijkste informatie over de start van het schooljaar.
Niet alles is nu al duidelijk, daarom krijg je in de vakantie een
e-mail met aanvullende informatie. Lees alles goed door en neem
gerust contact op als je nog ergens vragen over hebt. De school is
tijdens de zomervakantie van 20 juli t/m 18 augustus gesloten.

Welkom!
Nog even vakantie en dan ga jij beginnen in het voorgezet onderwijs!
Fijn dat je voor onze school hebt gekozen!
Op het Greijdanus mag jij jezelf verder ontwikkelen. Je gaat niet alleen
veel leren, maar je gaat ook steeds meer ontdekken wie je bent als
persoon en als christen. Dat doe je samen met veel andere leerlingen.
Het wordt dus een bijzondere tijd met veel contacten. Misschien is dat
soms ook spannend. We willen je hierbij goed ondersteunen: je staat er
niet alleen voor! Je kunt bijvoorbeeld altijd terecht bij je mentor.
Je zult hem of haar veel zien en spreken.
Het is onze wens dat jouw tijd op Greijdanus Meppel een mooie
periode wordt. Wij hebben er zin in en we bidden je daarbij de zegen
van God toe. Geniet van je vakantie!
Namens team Greijdanus Meppel,
Gert Hulzebosch adjunct-directeur onderbouw

Start nieuw schooljaar
Het nieuwe schooljaar begint voor jou op dinsdag 30 augustus 2022. Op
maandag gaan wij vergaderen en heb jij nog een vrije dag. Dinsdag start je
in je mentorgroep. Je krijgt informatie over het rooster en de Chromebooks
worden uitgedeeld en in gebruik genomen. Ook hoor je wat er in de eerste
weken gaat gebeuren. Je begint op dinsdag 30 augustus om 9.30 uur.
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 e officiële schoolgids staat vanaf 5 juli op de website
D
www.greijdanus.nl/meppel
Het leerlingweb is beschikbaar vanaf de eerste schoolweek.
Je krijgt op school een brief met de inloggegevens. Je ouders
kunnen informatie vinden over de school en over jouw voortgang op het ouderweb. Die website is vanaf de laatste week
van de zomervakantie beschikbaar. Je ouders krijgen de inloggegevens via de post.
Op Greijdanus Meppel werk je met een Chromebook van
school. De Chromebooks worden in de eerste lesweek uitgedeeld. In de laatste vakantieweek krijg je de bruikleenovereenkomst thuisgestuurd. Deze overeenkomst moet je de eerste
schooldag, ondertekend door je ouders, meenemen.
De boeken die je nodig hebt, worden door school besteld en
bij jou thuis afgeleverd door OsingadeJong. De digitale methodes zijn beschikbaar via je Chromebook.
In de eerste week krijg je ook de sleutel van je kluisje. In dat
kluisje kun je je boeken, gymspullen en je jas bewaren.

Schoolspullen
Stevige schooltas (i.v.m. huurboeken)
Pen
Potlood
Gum
Oortjes of koptelefoon met kabel
A4 wiskundeschrift met ruitjes van 1x1 cm
Geodriehoek
Passer
Tekenpotlood HB
Tekenpotlood 2B of 4B
Doosje kleurpotloden
Puntenslijper
Woordenboek Engels-Nederlands en Nederlands-Engels
Rekenmachine - zie bijlage voor meer informatie
Het is de bedoeling dat je de Greijdanus Planagenda gebruikt. Deze
Planagenda krijg je van je mentor. Je hoeft dus zelf geen agenda te
kopen.

Greijdanus Meppel
Schoolstraat 5
7941 CA Meppel 8017
038 – 4 698 550
meppel@greijdanus.nl

