Amsterdam, 27 juni 2018

Betreft: schoolkamp
Aan de ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen,
Met genoegen informeer ik u over het schoolkamp dat wij voor onze leerlingen van de
eerste klas hebben georganiseerd. We gaan van maandag 1 oktober t/m woensdag
3 oktober 2018 naar Heino, waar we logeren in een locatie met geweldige faciliteiten, en
naar Dierenpark Amersfoort.
Ons doel is dat de leerlingen, mentoren en leerlingmentoren elkaar beter leren kennen.
We besteden veel tijd aan sport en spel. Alle leerlingen gaan uiteraard mee.
In het begin van het schooljaar krijgt u nog een brief met meer informatie over programma
en benodigdheden.
Wij attenderen u alvast op het feit, dat er op woensdag 19 september een avond is voor de
ouders en verzorgers van de eersteklassers. Het schoolkamp zal dan ook ter sprake komen.
Wilt u er rekening mee houden dat u een Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren
(AVP/WA) afsluit voor uw kind. Deze is noodzakelijk, want voor schade aan derden is de
school niet aansprakelijk. De school heeft een collectieve aanvullende ziekte- en
bagageverzekering afgesloten.
Met vriendelijke groet,

Thomas Peters
Afdelingsleider leerjaar 1 en 2

Wegwijzer voor ouders
1. Op de website http://www.cygnusgymnasium.nl staat allerlei informatie zoals de
actuele Schoolgids, de namenlijst van het team en alle brieven. Op de website staan
ook verlofformulieren.
De mailadressen van docenten bestaan uit
voorletterPUNTtussenvoegselPUNTachternaam@cygnusgymnasium.nl
Sommige adressen bevatten helaas twee voorletters, zoals
th.peters@cygnusgymnasium.nl
2. Cijfers en absentie staan in Magister (https://zaam.magister.net/). Een handleiding
staat op de website. Ouders en leerlingen krijgen eigen codes, toegestuurd door de
administratie. In Magister kunnen ouders zelf hun telefoonnummer, mailadres en
wachtwoord wijzigen. Ook de 10minutengesprekken worden via Magister
aangevraagd en geroosterd.
De administratie is te bereiken via adm@cygnusgymnasium.nl
3. De elektronische leeromgeving heet Moodle (http://moodle.cygy.nl). Leerlingen
vinden daar informatie van alle vakken. Bovendien staat er een Toetsoverzicht.
Leerlingen hebben een inlogcode.
4. Als een leerling onvoorzien absent is (bijv. door ziekte) dient u voor 8.25 uur naar
school te bellen en de ziekmelding in te spreken. U kunt ook een mail naar
verzuim@cygnusgymnasium.nl sturen. Ook andere afwezigheid kunt u naar de
verzuimcoördinator mailen.
Als een leerling op school ziek wordt, moet hij zich melden bij een afdelingsleider;
deze spreekt even met de leerling en neemt contact met thuis op.
5. Het rooster én actuele roosterwijzigingen staan in Zermelo – via een link op de
website komt u op https://scmoost.zportal.nl Leerlingen hebben een inlogcode. Het is
aan te bevelen dat leerlingen alvorens naar school te gaan even het actuele rooster
bekijken.
6. Het is verstandig een fiets op school te hebben (ook als leerlingen met het OV
komen). In najaar en voorjaar/zomer wordt naar de velden van TABA gefietst. Ook
naar musea e.d. wordt gefietst. Het is verstandig voor nood wel een OV-chipkaart
mee te hebben. Leerlingen uit leerjaar 1 en 2 stallen hun fiets in het souterrain.
7. Van de lift kunnen leerlingen alleen gebruik maken als zij van de afdelingsleider een
toestemmingsbriefje hebben. Een dergelijk briefje wordt alleen tijdelijk afgegeven als
een leerling niet de trap kan nemen.
8. Op 1-hoog bevinden zich de kamer van de afdelingsleider (103), van de zorg (102), de
personeelskamer (100) en de reproruimte (101). De laatste twee zijn niet vrij
toegankelijk voor leerlingen. De toiletten op 1-hoog zijn personeelstoiletten.
9. Kamer 216 (op 2-hoog) is van de systeembeheerder. Vragen over laptop, wifi e.d.
kunnen daar gesteld worden.

Amsterdam, 27 juni 2018
Betreft: introductieweek

Aan de nieuwe leerlingen en hun ouders(s)/verzorger(s),
We heten je van harte welkom op je nieuwe school. We hopen dat je hier de komende
schooljaren een fijne tijd zal hebben en we weten zeker dat je hier veel zult leren.
Om je aan je nieuwe klasgenoten, je mentor en de school te laten wennen starten we het
schooljaar met een introductieperiode. Op de eerste schooldag ontvang je een
programmaboekje met daarin een beschrijving van de activiteiten. Hieronder vind je in het
kort het programma van deze dagen; ook kun je hier lezen welke spullen je mee naar school
moet nemen.
Maandag 3 september gaat het schooljaar van start. Er is dan een conferentie voor
docenten. De leerlingen hebben nog een dagje vrij.
Dinsdag 4 september verwachten wij je om 8.25 uur op school. Je gaat naar je eigen lokaal
en krijgt daar het lesrooster en je agenda van de mentor. Nadat deze een aantal schoolzaken
heeft uitgelegd beginnen we met een kennismakingsspel. Daarna neem je met je klas deel
aan een speurtocht door de school. Zo leer je ook het schoolgebouw en de regeltjes op
school een beetje kennen. Je hoeft op deze dag alleen een lunchpakketje en je etui met
daarin schrijfgerei, plakband, stiften of kleurpotloden en een schaartje mee naar school te
nemen. Neem alsjeblieft kaftpapier voor twee boeken mee – we ‘doen’ even gezamenlijk
twee boeken.
Je schoolboeken krijg je mee in een tas. Om 15.00 ben je vrij en mag je naar huis gaan.
klas
1a
1b
1c
1d
1e

lokaal
400
401
402
403
404

mentor
Nicole
Rob
Paul
Geertje
Mirjam

Woensdag 5 september verwachten we je weer om 8.25 uur op school. Vandaag vervolgen
we het introductieprogramma. Neem alsjeblieft je laptop, je etui en een lunchpakketje mee.
De dag duurt tot 15.00 uur.
Donderdag 6 september is de eerste gewone schooldag. Kijk (dan!) in je rooster welke
vakken je hebt. Neem de boeken voor die dag, je etui, schriften etc. mee.
Vrijdag 7 september volg je tot het middaguur de lessen die op het rooster staan. Daarna
gaan we gezamenlijk naar het sportveld waar de klassen zich met elkaar gaan meten in
‘bekende’ sportonderdelen als de verkleedrace, ultimate frisbee en blind lijnbal. Neem
sportschoenen, een sportbroekje en je Cygnus-shirt (krijg je dinsdag!) mee.
Om 15.00 uur ben je vrij.
We hopen dat je net zo veel zin hebt in de start van het nieuwe schooljaar als wij. We
verwachten dat het een geslaagde week zal worden.
Met vriendelijk groet,

Thomas Peters
Afdelingsleider leerjaar 1 en 2

Website
Op onze website www.cygnusgymnasium.nl vindt u o.a. informatie over de ouderraad,
schoolregels, uitgedeelde brieven, de digitale nieuwsbrief Cygnalement en de bijgevoegde
Wegwijzer.

Wat heb je nodig?
Alle leerboeken, werkboeken en wat je nodig hebt voor levensbeschouwing, tekenen en
muziek krijg je van school.
Voor het vak aardrijkskunde werk je al vanaf het begin van het jaar veel met de atlas.
Het is handig om een atlas (Bos atlas) aan te schaffen, maar niet verplicht. Er zijn atlassen
die je op school kunt gebruiken.
Voor het vak kunst beeldend moet je een zogeheten dummy hebben – deze kun je aan het
begin van het schooljaar kopen bij de docent (€2,50) en hoef je dus niet zelf aan te schaffen.
Voor de vakken Nederlands, Engels, Frans en Duits moet je thuis beschikken over
woordenboeken. Als je die nog moet aanschaffen, adviseren wij Van Dale Pocketwoordenboeken.
Koop geen schoolagenda, je krijgt van ons de Cygnus Agenda.

Wat moet je zelf aanschaffen?
1. Een tas, waarin de (gehuurde!) boeken netjes blijven
2. Ongeveer tien gelinieerde schriften
3. Vijf snelhechters en twintig showtassen
4. Een A5-schrift met een harde kaft voor geschiedenis
5. Een elastomap (mapje voor tekeningen, formaat folio)
6. Twee A4-schriften met ruitjespapier (1 x 1 cm) voor wiskunde
7. Kladblok
8. Een blokje Post-its 7 x 7 cm lichtgeel of lichtblauw voor kunst beeldend
9. Rekenmachine type Casio FX-82 MS (geen ander type, dus ook geen ES)
10. Etui met inhoud:
a. pennen in twee verschillende kleuren
b. plakband
c. potloden van een goed merk als Faber Castell of Staedler:
twee 2H + twee HB + een B + een 2B + een 4B
d. twee penseeltjes, nummer 4 en 8
e. kleurpotloden (geen viltstiften) in zes kleuren
f. gum
g. plakstift
h. puntenslijper (bijvoorbeeld van metaal)
i. geodriehoek
j. passer en schaar
11. Kaftpapier en 26 etiketten
12. Gymnastiekspullen:
a. handdoek
b. kort sportbroekje (Cygnus-shirt krijg je van school)
c. zaalsportschoenen met lichte zolen, die uitsluitend in de zaal gedragen
worden (vanaf oktober!)
d. veldsportschoenen zonder noppen
e. eventueel een trainingspak of lange broek voor de buitenlessen

AVG
Het Cygnus Gymnasium gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van leerlingen en hun
ouders. Op de kennismakingsmiddag wordt een pasfoto gemaakt. Deze foto wordt afgebeeld
op de schoolpas, staat in Magister en in Moodle. Dit is nodig opdat medewerkers kunnen
verifiëren wie de leerling is. Deze pas (en de foto) worden gedurende de gehele loopbaan op
het Cygnus gebruikt.
Wij vragen u daarvoor toestemming. Gelieve onderstaand formulier in te vullen en aan de
administratie te retourneren.

De ouders/verzorgers (doorstrepen wat niet van toepassing is)
van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (naam leerling) geven toestemming
aan het Cygnus Gymnasium om de pasfoto te gebruiken en te bewaren
gedurende de gehele schoolloopbaan op het Cygnus Gymnasium.
Ouder/verzorger 1

Ouder/verzorger 2

Naam

................

................

Datum

................

................

Plaats

................

................

