Postbus 1010
5004 BA Tilburg
Prof. Cobbenhagenlaan 5
5037 DA Tilburg
telefoon 013 – 467 37 38
info@theresialyceum.nl
www.theresialyceum.nl

Aan leerlingen en ouder(s)
van brugklas 1 schooljaar 1819
datum
betreft

IBAN rekeningnummer
NL32 RABO 0185 2761 72

: 4 juli 2018
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Beste brugklasser, beste ouder,
Op maandag 20 augustus is het zo ver. Dan gaat je nieuwe avontuur op het Theresialyceum echt beginnen.
Eind juni heb je al kennis gemaakt met je nieuwe klasgenoten en je mentor. Voor de vakantie willen we je
nog één vraag stellen, waar we ook graag snel antwoord op willen hebben.
Zoals je weet kom je terecht in een gemengde brugklas havo-vwo. Van je leerkracht van groep acht heb je
een vwo-advies gekregen. Dat betekent dat jouw leerkracht verwacht dat je in de eerste brugklas het
niveau prima aan kunt en er misschien wel iets extra’s bij kunt doen. We willen je daarom uitnodigen om in
de eerste periode er een verdiepingsmodule bij te kiezen. Elke periode kun je opnieuw je keuze maken voor
verschillende verdiepingsmodules. Sommige modules duren één periode en andere modules duren twee of
drie perioden.
Hieronder vind je een overzicht van de verdiepingsmodules die we het eerste jaar aanbieden, naast de
verplichte vakken.
Periode 1: Chinees (duurt 2 perioden), Cryptologie en 3D printen
Periode 2: First Lego League, 3D printen, Mindfulness en drama (na schooltijd, duurt 3 perioden)
Periode 3: Chinees (duurt 2 perioden), Klassieke taal en cultuur (duurt 2 perioden), debat (duurt 2
perioden), First Lego League en Techniek plus (duurt twee perioden)
Periode 4: Scheikunde proefjes
Ben je geïnteresseerd in het leren van een nieuwe taal, dan kun je in de eerste periode kiezen voor een
kennismaking met de Chinese taal en cultuur. Bij de module cryptologie ga je geheimschrift ontcijferen.
Vind je het leuk om te programmeren en dat vervolgens te laten printen dan is de module 3D printen
misschien iets voor jou.
Je hoeft nu alleen voor de eerste periode te kiezen. Na de eerste periode krijg je de vraag om een keuze te
maken voor de tweede periode. Omdat je nog niet in Magister kunt, hebben we op de website een
inschrijfformulier voor je klaargezet. (zie: website – agenda – inschrijven verdiepingsmodule). We willen je
vragen om een eerste en een tweede keuze in te vullen. Misschien wil je de eerste periode nog geen
verdiepingsmodules erbij kiezen. Dat kan natuurlijk ook. Vul dan in dat je nu nog geen belangstelling hebt.
Je kunt je keuze tot uiterlijk maandag 13 augustus 2018 11u00 invullen. Daarna gaat de inschrijfmodule
dicht.
Voor nu een hele fijne vakantie en tot volgend schooljaar!
Met vriendelijke groeten,
Mevrouw den Braven,
e.d.braven@theresialyceum.nl
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