
Schiedam, 16 maart 2020

 

Beste ouders/verzorgers van onze toekomstige brugklassers,

 

Wat fijn dat u uw zoon of dochter heeft aangemeld voor de brugklas bij ons op het Stedelijk 
Gymnasium!

In de afgelopen periode heeft u via onze website een afspraak gemaakt voor de inschrijving. 
Op onze school schrijven wij de leerlingen altijd in tijdens een persoonlijk gesprek. U heeft de
datum en het tijdstip van de afspraak dan ook bevestigd gekregen via uw e-mailadres.

Naar aanleiding van de laatste richtlijnen van de overheid rondom het coronavirus vinden wij 
dat we de inschrijfprocedure dit jaar anders moeten organiseren om eventuele risico’s voor 
iedereen te beperken.

We vragen u dan ook om het aanmeldingsformulier en eventueel Cambridge formulier uit de 
bijlage van deze mail digitaal of met de hand in te vullen en te ondertekenen en samen met 
de documenten die u mee zou nemen naar het gesprek (adviesblad basisschool, 
aanmeldcode) in te scannen en te mailen naar aanmelden@stgs.nl. Wilt u er dan op letten 
dat het formulier is ondertekend?

Als het digitaal inleveren voor u niet mogelijk is, kunnen de formulieren tot en met vrijdag 20 
maart 16.00 uur in de brievenbus van school gedaan worden. 

Ook willen wij u vragen om het formulier dat we tijdens ons intakegesprek zouden 
doornemen samen met uw zoon of dochter in te vullen. Zo krijgen waardevolle extra 
informatie en leren wij onze toekomstige leerlingen al een beetje beter kennen.

In de loop van de week van 23 maart ontvangt u informatie over de verdere procedure, 
handige informatie over de school, de kennismaking voor de zomervakantie en wat verder 
van belang is om te weten over de periode tot de start van het nieuwe schooljaar.

Bij vragen, aarzelt u niet om contact met mij op te nemen: s.meerbach@stgs.nl

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hartelijke groet,

Susanne Meerbach

Teamleider 1+2 


