Overzicht aanschaf materialen
Bij de start van het schooljaar moet de leerling in het bezit zijn van de volgende materialen:
Algemeen
Alle leerlingen

 etui met pen, potlood en gum
 agenda (wordt door de school verstrekt)
 sportkleding: sportschoenen, korte broek en shirt en eventueel
badslippers en handdoek
 een (rug)tas

Alle leerlingen klas 1 en 2

 3 grote multomappen (23-rings)

Alle leerlingen klas 3 en 4

 2 grote multomap (23-rings)

Consumptieve technieken
Klas 1 t/m 3

 wit T-shirt en wit schort (kort) te verkrijgen bij Jane & Barnie
beroepskleding, Voordam 9 (t.o. de kaasmarkt) tegen een
gereduceerde prijs. Maakt u daarom in de winkel bekend dat het
om een leerling van De Viaan gaat!

De grote multomappen blijven op school en hoeven dus alleen te worden aangeschaft door nieuwe
leerlingen.
Tijdens de praktijkvakken en STC wordt aangeraden goed schoeisel te dragen.

Schoolkosten
Er wordt door de school een (vrijwillige) bijdrage à € 50,- gevraagd van de ouders/verzorgers in het
kader van extra activiteiten, die door de school worden georganiseerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van de “overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage”, die jaarlijks aan de ouders/verzorgers wordt
uitgereikt. Deze overeenkomst is tevens terug te vinden op de website van de school onder de knop
‘Publicaties’.
Eens in de twee jaar worden er schoolkampen georganiseerd. Voor deelname aan de schoolkampen
wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Kennismaken met klas en mentor
Op maandagmiddag 11 juli worden de leerlingen van de eerste klassen om 13.30 op De Viaan
verwacht om kennis te maken met de mentor en de klasgenoten. Uitnodiging volgt.

Kennismakingsavond
Op dinsdagavond 6 september worden ouders en verzorgers van de leerlingen uit leerjaar 1, 2 en de
S-klas op school verwacht. U kunt dan kennismaken met de mentor, die met u de gang van zaken
betreffende het nieuwe schooljaar bespreekt. U ontvangt hiervoor een uitnodiging in de eerste week
van het nieuwe schooljaar.

