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Betreft: start schooljaar 

 

Utrecht, 30 augustus 2021 

 

 

Beste leerling en ouders/verzorgers, 

 

Volgende week start het nieuwe schooljaar. Het schooljaar begint op woensdag 1 september met 

een startdag op school. Je maakt (opnieuw) kennis met je klas, je mentor en andere 

schoolgenoten. Ook krijg je informatie om het schooljaar goed te kunnen starten. Na deze dag 

beginnen de lessen, maar óók het introductiefestival. Hieronder lees je over de startdag en de 

gehele introductieperiode. 

 

Maandag 30 augustus 

De leerlingen zijn nog vrij. 

 

Dinsdag 31 augustus 

De leerlingen zijn nog vrij. 

 

Startdag – woensdag 1 september 

Alle leerlingen starten het schooljaar op 1 september met een mentor-leerlingdagdeel. Tijdens 

dit dagdeel zal elke mentorklas samen met de mentor op school het jaar opstarten. Je maakt dan 

(opnieuw) kennis met je klasgenoten en je mentor en je krijgt informatie over het schooljaar. 

Ook wordt er vooruitgeblikt op de introductieperiode en de start van de eerste lessen. 

 

  

http://www.x11.nu/
mailto:info@x11.nu


BEZOEKADRES 

Vondellaan 178 

3521 GH Utrecht 

POSTADRES 

Postbus 5175 

3502 JD Utrecht 

WWW.X11.NU 

info@x11.nu 

030 - 280 70 99 

 

 

 
 
 
 
Rooster 
We werken dit jaar met een nieuw roosterprogramma. Woensdag nemen alle mentoren met de 

leerlingen door hoe ze in dit programma hun rooster kunnen vinden en hoe hun rooster er 

tijdens de startperiode uitziet. Ook ouders/verzorgers zullen spoedig uitleg krijgen over de 

vindplaats van het rooster.  

 

Boeken nog niet besteld? Laat het ons weten! 

Het bestellen van boeken bij Van Dijk voor jullie zoon/dochter kon tot 18 augustus. Is het niet 

gelukt om de boeken te bestellen, geef dit dan aan ons door via info@x11.nu (uitsluitend via 

mail, niet telefonisch). Heb je dit al gemeld via de mail of telefonisch, dan hoef je dit niet 

opnieuw te doen. Wij gaan de boeken dan alsnog bestellen bij Van Dijk. De boeken worden 

geleverd op school (Vondellaan). Als deze binnen zijn, sturen we een bericht aan je zoon of 

dochter. 

De inning van de ouderbijdrage loopt ook via Van Dijk. Was je te laat met boeken bestellen, dan 

vragen wij je alsnog in te loggen bij Van Dijk en het kopje ‘ouderbijdrage’ aan te vinken en het 

bedrag over te maken. Hartelijk dank alvast! 

Op vrijdag 27 augustus is eerste nabestelling gedaan bij Van Dijk. We hopen zo snel al onze 

leerlingen van boeken en digitale leermiddelen te voorzien! 

 

Laptops 

De nieuwe leerlingen op X11 die een laptop hebben besteld, kunnen deze woensdag 1 september 

ophalen. Dit gebeurt klassikaal tijdens het mentor-leerlingdagdeel. 

 

Introfestival – donderdag 2 september t/m 17 september  

We vinden het belangrijk om aan het begin van dit schooljaar voor elke groep leerlingen tijd te 

maken om elkaar (weer) te ontmoeten. Het liefst zouden we dat aanbieden in de vorm van een 

schoolkamp, maar dat is voorlopig nog niet mogelijk in verband met corona. 

 

Daarom organiseren we voor elke groep een tweedaags verbindend festival op camping 

Buitengoed de Boomgaard in Bunnik. We blijven daar niet slapen. Op het festivalterrein bieden 

we diverse (creatieve) workshops aan en er is daarnaast een zwemvijver, survivalparcours en een 

voetbalveld. We hebben er enorm veel zin in om op deze manier samen het schooljaar op te 

starten en alle leerlingen de mogelijkheid te bieden om weer ongeremd plezier met elkaar te 

hebben. We sluiten het introductiefestival af met een gezamenlijke barbecue (uiteraard met 

allerlei opties voor ieders dieetwensen). Er zullen steeds acht verschillende groepen deelnemen 

aan het introductiefestival. Dit is de website van het festival. Hier kun je zien wat er zoal te doen 

zal zijn! 
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Hieronder zie je nogmaals de reeds verzonden brief, met daarin aanvullingen over het 

introductiefestival; 

 

• De locatie en het vervoer richting het festival 

• Wat je die dagen mee moet nemen 

• Een vragenlijst die je in moet vullen over allergieën, zwemdiploma en gegevens voor 

noodgevallen. Mocht je dit nog niet gedaan hebben: graag voor woensdag 1 september 

invullen! 

• Wanneer welke klas op het introfestival zal zijn (aanvulling op vorige brief) 

 

Vervoer van en naar het festival 

Om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en wel aankomt op de locatie gaan we uit van de 

volgende punten.  

 

Leerlingen uit leerjaar 1 en leerjaar 2 fietsen mee met de mentor vanaf de Vondellaan.  Als 

bijlage van deze brief zijn de vertrektijden vanaf de Vondellaan en de terugfietstijden vanaf het 

festivalterrein per klas toegevoegd, bekijk deze dus aandachtig. Het is van belang dat je op tijd op 

de Vondellaan bent en je jezelf aanmeldt bij je mentor of begeleidende docent. Mocht je om 

praktische redenen toch gebracht worden door ouders of verzorgers, zorg en dan voor dat je dit 

hebt geregeld voor woensdag 1 september en dit op die dag doorgeeft aan je mentor. Alleen 

dan kunnen we hier toestemming voor geven. Dit geldt zowel voor de heen- als terugweg.  

 

Leerlingen uit de overige leerjaren hebben de volgende keuzemogelijkheden. Je kan ervoor 

kiezen om mee te fietsen met je mentor, op eigen gelegenheid te fietsen naar het festivalterrein 

of gebracht te worden door ouders of verzorgers. Het is van belang dat je deze keuze op 

woensdag 1 september doorgeeft aan je mentor zodat die op de hoogte is van hoe je naar het 

terrein komt. Dit geldt zowel voor de heen- als terugweg. Wil je meefietsen met je mentor of 

begeleidende docent? Bekijk dan het schema dat als bijlage is toegevoegd aan deze brief voor de 

vertrektijden van zowel de Vondellaan als de tijden voor het terugfietsen vanaf het 

festivalterrein.  

 

Ouders of verzorgers die ervoor kiezen hun kind af te zetten, kunnen dat doen via de Kiss and 

Ride, volg daarvoor de bewegwijzeringen. 

 

Zorg ervoor dat je op tijd bent, dat wil zeggen om 9:15 uur aanwezig op Camping De Boomgaard. 

Mocht je afwezig zijn, dan melden je ouders/verzorgers je op de gebruikelijke manier zo tijdig 

mogelijk af via afwezig@x11.nu en bij je mentor. We vinden het namelijk belangrijk dat iedereen 

veilig en wel aankomt bij het festival. Mocht je te laat aankomen dan zullen we contact opnemen 

met ouders of verzorgers om te checken of je onderweg bent.  
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Buitengoed De Boomgaard 

Parallelweg 9 

3981 HG Bunnik  

 

 
 

Benodigdheden 

Zorg dat je op het introfestival de volgende spullen bij je hebt: 

• Regenkleding bij slecht weer 

• Eigen beker, bord en bestek 

• Zwemspullen 

• Goed gevulde etui 

• Pennen 

• Kleurpotloden/ viltstiften 

• Schaar 

• Lijm 

• Gemakkelijk zittende kleding 

• Muziekinstrument(en) 

 

Zwemdiploma, allergieën en gegevens voor noodgevallen 

Mocht je dit nog niet gedaan hebben: vul deze korte vragenlijst in waarin je aangeeft of je in het 

bezit bent van het zwemdiploma, of je allergieën hebt en wie we kunnen bereiken in geval van 

nood. Ook als je geen allergieën hebt en wel een zwemdiploma vul je de vragenlijst in, zodat we 

van alle leerlingen de juiste informatie hebben. Het is de bedoeling dat je de vragenlijst voor 

woensdag 1 september hebt ingevuld.  

 

Data en eindtijden van het introductiefestival 

Eindtijd festivaldag 1: tussen 16:00 en 17:00 uur 

Eindtijd festivaldag 2: rond 18:30 uur na de barbecue 
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Sportdag: 

Op de dag na het introductiefestival heeft elke klas een sportdag. De locaties en tijden van aanvang 

worden op een later moment naar de klassen verstuurd. 

 

 
 

Heb je nog vragen over het introductiefestival, mail dan gerust naar marionwillemsen@x11.nu  

Voor overige vragen, bijvoorbeeld over het bestellen van boeken en je rooster, kun je bij je mentor 

terecht! 

 

Wij hebben er veel zin in! 

 

Team X11 
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