
Onderwerp: informatie m.b.t. start schooljaar 2022/2023

Venlo, 25 juli 2022

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Hoewel iedereen al geniet van een welverdiende zomervakantie laat ik u in deze brief weten
wanneer en op welk tijdstip uw zoon/dochter weer op school wordt verwacht. Verder staat in
deze brief belangrijke informatie.

Op dinsdag 6 september beginnen we op school met twee introductiedagen voor zowel
leerjaar 1 als leerjaar 2. Het introductieprogramma voor het nieuwe schooljaar 2022-2023 is
inmiddels bekend. De informatie hierover kunt u hieronder vinden.

Dinsdag 6 september: 08.30 uur - 12.00 uur leerjaar 1 (melden kantine Juniorcollege)
Dinsdag 6 september: 12.00 uur - 14.00 uur leerjaar 2 (melden op eigen afdeling)

Woensdag 7 september: 08.30 uur - 13.05 uur leerjaar 1
Woensdag 7 september: 12.00 uur - 15.30 uur leerjaar 2

Praktische informatie
Voor meer praktische informatie over de school verwijzen wij u naar de schoolwiki van het
Blariacumcollege.

T-shirt LO bestellen
De nieuwe brugklasleerlingen kunnen dit jaar een nieuw shirt voor LO bestellen. Dat kan via
deze link. In de brief staat een kortingscode waardoor het shirt gratis is.

OGVO app
Voor de schoolcommunicatie gebruiken alle scholen van OGVO een mobiele app
(iOS/Android), de OGVO-app. Met de app leest u onder andere al het nieuws en berichten
van de school en klas van uw kind en kunt u via berichten makkelijk vragen stellen aan de
school en de mentor. Ook het ziek-en betermelden gaat via de app. Handig dus om de
app te downloaden, mocht u dit nog niet gedaan hebben.

Voor meer informatie over de app, verwijzen wij u graag door naar hoyapp.nl. In het Support
Center van Hoy vindt u tutorials en veelgestelde vragen via support.infowijs.nl

Bestellen Chromebooks
Wij willen jullie eraan herinneren dat het voor de lessen wenselijk is als de leerlingen
beschikken over een Chromebook. Naast boeken gebruiken we in de lessen namelijk ook
digitale lesstof. Heeft uw kind nog geen Chromebook? Dan kunt u dit bijvoorbeeld via de
RentCompany bestellen. Meer informatie vindt u op de Schoolwiki.

https://ogvo.schoolwiki.nl/blariacumcollege
https://drive.google.com/file/d/1RhxCiT7MQnN3ItJvHXeT0vEaTbXzF8Zr/view?usp=sharing
https://hoyapp.nl/
http://hoy.app/faq/parent


De school is gesloten van woensdagmiddag 27 juli om 12:00 uur t/m woensdag
31 augustus.

Namens de medewerkers wens ik u en uw gezin nog een ontspannen en zonnige
zomervakantie toe.

Met vriendelijke groet,

De heer Xavier Schobben
Teamleider vmbo bkt onderbouw


