
 

 

Groningen, 11 december 2019 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Vorige week hebben de leerlingen van klas 1 voor het eerst 5 december hier op school gevierd. De 
schooldag begon zoals iedere andere schooldag – dit in tegenstelling tot wat ze vermoedelijk op de 
basisschool gewend waren. De eerste vier lesuren verliepen min of meer normaal, daarna was er een 
korte Sintshow, georganiseerd door leerlingen van klas 6, in de kantine van de Turfsingel. Met de 
mentorklas werd het sinterklaasfeest in een lokaal gevierd met surprises en gedichten. 

Deze week de sportdag en het docentenspreekuur en volgende week vrijdag de kerstbrunch. Daarna 
volgt een welverdiende kerstvakantie om bij te komen van deze drukke periode. In deze nieuwsbrief 
kijken we terug en vooruit.  

Sportdag onderbouw 

Gisteren was de sportdag onderbouw in Martiniplaza. Leerlingen deden fanatiek mee met badminton, 
basketbal, floorball en volleybal. 

 

 

 
IST en verbreding 

De ouders van de leerlingen die in aanmerking komen voor verbreding, krijgen binnenkort een 
uitnodiging voor de voorlichtingsavond in januari van Denise Melis (orthopedagoge) en Helen Nooter 
(docent klassieke talen en coördinator verbreding) 

Profielwerkstukpresentaties klas 6 

Volgende week zijn de profielwerkstukpresentaties van klas 6. Dit zal lesuitval met zich meebrengen, 
omdat begeleidende docenten hierbij aanwezig moeten zijn. Het roosterbureau probeert de roosters 
zoveel mogelijk in elkaar te schuiven.  

 



Thema-avond ouderraad  

Op woensdag  25 maart organiseert de ouderraad een thema-avond. Meer informatie volgt. 

Voorlichting Bureau Halt over online veiligheid – 19 december.  

Jongeren hebben niet altijd door waar hun digitale acties toe kunnen leiden. Soms lijkt iets onschuldig, 
maar heeft het grote gevolgen en kan het zelfs strafbaar zijn. Stichting Halt komt op donderdag 19 
december voorlichting geven aan de leerlingen van klas 1. Aan de hand van echte casussen wordt 
onderzocht wanneer een grens wordt overschreden en wat de gevolgen van grensoverschrijdend 
gedrag op internet kunnen zijn. Voor meer informatie: https://www.halt.nl/veilige-
school/voorlichtingen-en-ouderbijeenkomsten/sociale-media-en-online-veiligheid/ 

Oproepen 

Na een verhuizing vergeten ouders soms om het nieuwe adres aan de school door te geven. 
Vriendelijk verzoek om dat wel te doen. Ook graag aandacht voor het doorgeven van nieuwe 
mailadressen en telefoonnummers. Wijzigingen kunnen naar: administratie@praedinius.nl.  

 
Kerstbrunch 

Vrijdag 20 december is de laatste schooldag voor de kerstvakantie. De leerlingen hebben die dag het 
eerste en tweede uur gewoon les. Het derde en vierde uur hebben zij met hun mentor en de klas een 
kerstbrunch op school. Mocht de mentor op vrijdag geen les geven, dan zorgt hij/zij voor een 
vervanger. Meer informatie krijgt u via de mentor. Voor de leerlingen begint de kerstvakantie om 12.50 
uur. 

	

datum  activiteit 
20 december 12.50 uur 
t/m 5 januari 

kerstvakantie 

20 januari start periode 3 – nieuw rooster 
21 en 22 januari open avond en open middag voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders  
22 januari lessen vervallen  
31 januari onderbouwfeest  
15 t/m 23 februari voorjaarsvakantie    
25 februari organisatiedag – lessen vervallen 
4 maart mentorspreekuur 
 

Rest ons nog u allen gezellige feestdagen toe te wensen en een gelukkig 2020!  

Hartelijke groet,                                                                          

Caroline Coppes, onderbouwondersteuner (c.coppes.praedinius@o2g2.nl)  

Lynette Vos, conrector onderbouw (l.vos.praedinius@o2g2.nl)		

	

	

	

 



	


