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Aan alle ouder(s)/verzorger(s), 

Het nieuwe schooljaar komt eraan. Onderstaand vindt u het schema van de eerste schooldag van 
het schooljaar 2022/2023: 

Leerjaar 1: 

C1A, C1B, C1C, C1D dinsdag 30 augustus 2022 10:00 uur tot 14:30 uur op school 

C1E, C1G, C1H dinsdag 30 augustus 2022 12:30 uur tot 15:45 uur op school 

Leerjaar 2: 

C2A, C2B, C2C, woensdag 31 augustus 2022 10:10 uur tot 12:55 uur op school 

C2E, C2G, C2H woensdag 31 augustus 2022 13:15 uur tot 16:00 uur op school 

Leerjaar 3: 

C3A, C3B, C3C, C3D woensdag 31 augustus 2022 10:25 uur tot 12:05 uur op school 

C3E, C3F, C3G, C3H woensdag 31 augustus 2022 12:25 uur tot 14:05 uur op school 

Leerjaar 4: 

4e klas Koken donderdag 1 september 2022 10:25 uur tot 11:15 uur op school 

4e klas Gastheer/gastvrouw donderdag 1 september 2022 11:15 uur tot 12:05 uur op school 

4e klas Bakken & Gemengde 
leerweg (GL) 

donderdag 1 september 2022 12:25 uur tot 13:15 uur op school 
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De leerlingen krijgen op hun eerste schooldag het lesrooster en maken kennis met hun mentor, 
docenten en medeleerlingen.  

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u goed kennisneemt van de inhoud van onze mini-schoolgids. 
Deze krijgt u in de zomervakantie thuis gestuurd. De uitgebreide schoolgids vindt u op onze 
website www.hubertusberkhoff.nl  Speciale aandacht hierbij vragen wij voor de schoolregels, 
vakantiedata en hetgeen vermeld staat over verlofdagen en aansprakelijkheid. 

Als het schooljaar enkele weken oud is, nodigen wij alle ouder(s)/verzorger(s) uit voor een 
kennismakingsavond. Wij informeren u dan uitvoerig over de gang van zaken op de Hubertus & 
Berkhoff. U kunt dan alle vragen stellen die in de eerste weken bij u zijn opgekomen. 

Bij deze brief vindt u een bijlage waarin beschreven staat welke materialen nodig zijn om de 
betreffende lessen te kunnen volgen. 

Als school bestellen wij de schoolboeken voor uw dochter/zoon bij VanDijk. Ook geven wij uw   
e-mailadres door voor de correspondentie ten aanzien van de bestelling. De schoolboeken krijgt u 
voor het begin van het nieuwe schooljaar op het adres dat bij ons bekend is thuis bezorgd.  
 
Indien u een verzekering voor de schoolboeken wilt afsluiten, dan biedt VanDijk u de volgende 
twee mogelijkheden aan: 

• Je tas is ‘plotseling verdwenen’ en jij zit opeens zonder boeken. Voor maar 21,95 per 
schooljaar zorgt VanDijk ervoor dat je boekenpakket binnen een paar dagen weer compleet is. 
Zonder extra kosten. Zo zit je binnen de kortste keren weer met je neus in de boeken.  

• Je drinken valt over je boeken, je hond eet je boek op, of je tas is ‘plotseling verdwenen’. Voor 
maar 24,95 per schooljaar zorgt VanDijk ervoor dat je boekenpakket binnen een paar dagen 
weer compleet is. Zonder extra kosten. Ook hoef je je geen zorgen meer te maken over een 
schaderekening aan het einde van het schooljaar. 

Wij wensen u en uw dochter/zoon een gezonde en fijne vakantie toe. 

Met vriendelijke groeten, 
Namens het team van de Hubertus & Berkhoff 
 
 
Mevr. D. Kuipers, teamleider onderbouw 
Dhr. R. Ruijzenaars, teamleider bovenbouw 
 
 
 
 
Bijlage:  

• Lijst benodigdheden 


