
 

 
Utrecht, 3 juni 2020 
 
Beste nieuwe eersteklasser en ouders/verzorgers, 
 
Wat leuk dat het nou bijna zover is! Over enkele weken maak je kennis met je nieuwe 
klasgenoten en mentor. Bij deze brief vind je alvast de klassenindeling. We hebben ons 
best gedaan om alle wensen in vervulling te laten gaan en dat is voor een heel groot 
gedeelte gelukt. We hopen dat jullie er begrip voor hebben dat we deze indeling niet 
meer wijzigen. 
De eerste kennismaking loopt dit jaar anders dan wij gewend zijn. Dat komt natuurlijk 
door de coronamaatregelen en de aanpassingen die wij hierop hebben moeten doen. 
Omdat we toch graag willen dat je alle nieuwe klasgenoten en de mentor vóór de 
zomervakantie leert kennen, nodigen we je volgens het onderstaande schema uit: 
 
Woensdag 1 juli: klas 1B, mentor Jessie Vermeule (jvermeule@usgym.nl) 
Donderdag 2 juli:  klas 1F, mentor Fedde Lok (flok@usgym.nl) 
Vrijdag 3 juli:  klas 1A, mentor Pauline Voogt (pvoogt@usgym.nl) 
Maandag 6 juli: klas 1G, mentor Mireille Kneepkens (mkneepkens@usgym.nl) 
Dinsdag 7 juli:  klas 1E, mentor Steven van der Laan (slaan@usgym.nl) 
Vrijdag 10 juli:  klas 1C, mentor Marinde Mastbergen (mmastbergen@usgym.nl) 
Maandag 13 juli: klas 1D, mentor Anouk Vos (avos@usgym.nl) 
 
Je wordt om 14.00 uur bij de gymzaal, achter het schoolgebouw, verwacht. Daar kan je 
ook je fiets neerzetten.  
Het is deze keer helaas niet mogelijk dat ouders meekomen naar de gymzaal. Ook is er 
geen wachtruimte beschikbaar in het schoolgebouw. 
Om 15.00 uur wordt de kennismaking afgerond. 
 
Op de schoolsite (www.usgym.nl) staat informatie voor je klaar. Onder het kopje ‘Naar 
het USG > ‘bestanden’ vind je allerlei documenten die belangrijk zijn om door te lezen. 
De brieven die je echt op papier nodig hebt (bijvoorbeeld de inschrijfformulieren voor 
een extra vak) zijn te downloaden.  
 
Introductie na de zomervakantie 
Je wordt in ieder geval op maandag 31 augustus op school verwacht. 
Om je verder hierover informatie te kunnen geven, moeten wij eerst weten wat vanuit 
de overheid de nieuwe richtlijnen worden. Pas dan kunnen wij een 
introductieprogramma opstellen. 
We laten je uiterlijk in de laatste week van de zomervakantie weten hoe dit programma 
eruit gaat zien.  
 
Rent Company 
Alle nieuwe leerlingen op het USG hebben een laptop nodig. Je mag zelf een laptop 
uitkiezen, als deze maar voldoet aan de minimale eisen (zie schoolsite onder het kopje 
‘Naar het USG’ > Laptops https://www.usgym.nl/computers-in-klas-1).  
Het is ook mogelijk om bij The Rent Company een ‘alles-in-1-abonnement’ af te sluiten. 
Je hebt hierover al een algemene folder ontvangen. Binnenkort ontvangen ouders per 
mail een USG-bestelflyer. Uitsluitend via deze flyer kunt u het abonnement afsluiten. 
 
Een laptop bestellen bij Rent Company moet uiterlijk gebeuren op 31 juli. 
 
 
Boeken en benodigdheden 
Natuurlijk zijn er schoolboeken nodig. Deze boeken moeten zelf bij Iddink besteld 
worden, een brief met uitleg hierover vind je bij de bestanden op de schoolsite. Dit geldt 
ook voor de brief van Iddink met de inlogcodes die je nodig hebt.  
 
Zorg dat je de boeken vóór maandag 20 juli hebt besteld. 

http://www.usgym.nl/
https://www.usgym.nl/computers-in-klas-1


 
 
Verder heb je schriften, mappen, pennen, enz. nodig. Als je de lijst van benodigdheden 
bekijkt bij de bestanden op de schoolsite, zie je wat je per vak nodig hebt. Als je in de 
vakantie al die spulletjes aanschaft, kan je in september goed starten. 
 
Pasfoto 
Op school maken alle leerlingen gebruik van een schoolpas (om bijvoorbeeld een 
kluisje te kunnen openen). Op deze schoolpas moet een foto staan. Om jouw 
schoolpas alvast te kunnen maken hebben we een pasfoto nodig, voorzien van naam 
en klas op de achterkant. Wil je deze foto per post (dus niet digitaal) opsturen naar:  
 
USG Administratie 
Postbus 85157 
3508 AD  Utrecht 
 
Stuur de foto uiterlijk woensdag 24 juni op. Lukt dat echt niet, breng hem dan 
mee bij de kennismaking. 
 
Keuzevakken 
Op het USG is het mogelijk om extra vakken te kiezen. Het gaat om Robotica, Chinees 
en Spaans. Dit zijn vakken die niet verplicht zijn maar die je mag volgen als je dat leuk 
vindt! Er zijn wel kosten verbonden aan het volgen van een extra vak. Informatie 
hierover vind je weer op de schoolsite ‘Naar het USG’ > Bestanden.  
 
Stuur de inschrijving uiterlijk vrijdag 10 juli op naar: 
 
USG Administratie 
Postbus 85157 
3508 AD  Utrecht 
 
Mailen mag ook naar info@usgym.nl 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Paula Mostert, conrector onderbouw 
Marinde Mastbergen, brugklascoördinator  
 
 
 
Bestanden die op www.usgym.nl staan: 

- Begeleidende brief keuzevakken 
- Brief Robotica 
- Brief Chinees 
- Brief Spaans 
- Informatie over boeken 
- Bestelinformatie Iddink 
- Lijst benodigdheden 
- Folder Stichting leergeld (volgt) 
- Folder Magister 
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