
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
        Groningen, 20 augustus 2021 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Hier op school wordt alles al in gereedheid gebracht om het schooljaar te beginnen. Voor uw 
kinderen een nieuwe start en een nieuwe fase in hun leven: de middelbare school. Wij hopen 
dat zij zich snel thuis zullen voelen bij ons op school. 
Wij zijn heel blij dat we weer op school kunnen beginnen! Voorlopig gelden nog wel een aantal 
coronamaatregelen:  

- Bij binnenkomst in de lokalen handen wassen met desinfecterende gel 
- 1 ½ meter afstand houden t.o.v. volwassenen 
- In de gangen zijn mondkapjes verplicht 
- Bij klachten blijft de leerling thuis en laat hij/zij zich testen bij de GGD (leerling 

ziekmelden volgens reguliere procedure voor absentmelden: mailen naar 
meldkamer@praedinius.nl of bellen met 050 3210533)  

- De lestijden zijn aangepast met gescheiden pauzes voor onder- en bovenbouw (zie 
onderaan deze brief voor de lestijden) 

 
 
Op maandag 23 augustus verwachten wij alle brugklasleerlingen om 10.30 uur in de kantine 
van de Turfsingel. Na een kort welkomstwoord van de rector en ondergetekende gaan zij met 
hun mentor naar een lokaal waar zij informatie krijgen over rooster, lestijden, enzovoort. 
Leerlingen kunnen hun fiets stallen in de bewaakte stalling achter het gebouw aan de 
Turfsingel. Behalve een pen en agenda moeten zij een grote stevige tas meenemen, omdat 
alle boeken uitgereikt worden. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 12.30 uur. 
 
 
Dinsdag 24 augustus zijn de brugklasleerlingen vrij. Alle gelegenheid om hun boeken te 
kaften. 
 
 
Woensdag 25 augustus is een extra kennismakingsdag op school voor klas 1. Alle andere 
klassen zijn dan buiten de school, zodat de eerste klassers het rijk alleen hebben. We hebben 
gezorgd voor een gevarieerd programma, waarbij de leerlingen op speelse wijze de mentor en 
elkaar, de school en de schoolomgeving zullen leren kennen. Na deze dag zijn ze er helemaal 
klaar voor om donderdag de eerste echte lesdag te gaan beleven! Voor de gezamenlijke 
lunchpauze nemen de kinderen zelf een lunchpakket mee. 
  



 
 

Basislokaal 1A  K13 1B K12 1C K14 1D K20 1 E K25 
8.30 – 9.00 opstart opstart opstart opstart opstart 
9.00 – 10.00 Escaperoom Drama 

(dramalokaal) 
Mentor en 
BHV 

Mentor Mentor 
 

10.00 –11.00 Schouwburg Schouwburg Escaperoom Drama 
(dramalokaal) 

Mentor en 
BHV 

11.00 – 12.00 Mentor Escaperoom Schouwburg Schouwburg Drama 
(dramalokaal) 

pauze      
12.30-13.30 Mentor en 

BHV 
Mentor Drama 

(dramalokaal) 
Escaperoom Schouwburg 

13.30 – 14.30 Drama 
(dramalokaal) 

Mentor en 
BHV 

Mentor Mentor en 
BHV 

Escaperoom 

 
 
Donderdag 26 augustus is de eerste lesdag volgens het rooster.  
 
Kennismakingsactiviteiten 
De week van 6 september is de introductieweek. Elke klas heeft drie dagen introductie 
(waaronder 2 dagen op kamp inclusief een overnachting) en de overige twee dagen gewoon 
les. U ontvangt hierover zo snel mogelijk meer informatie.  
 
Ouderavond klas 1 
De eerste ouderavond voor klas 1 is op dinsdagavond 14 september. U krijgt hiervoor nog 
een aparte uitnodiging. De avond bestaat uit een algemeen deel en een kennismaking met 
de mentor. Wij zijn ons nog aan het beraden over de organisatie van deze avond in verband 
met de anderhalve-meter-regel.  
 
Voor algemene informatie kunt u onze website raadplegen: www.praedinius.nl. 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor.  
Klas 1A  Mirjam Soeten   m.soeten.praedinius@o2g2.nl 
Klas 1B  Marianne Streekstra  m.streekstra.praedinius@o2g2.nl 
Klas 1C  Anouk Romeijnders  a.romeijnders.praedinius@o2g2.nl 
Klas 1D  Stefan Lentelink  s.lentelink.praedinius@o2g2.nl 
Klas 1 E  Helen Nooter    h.nooter.praedinius@o2g2.nl 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Caroline Coppes 
Onderbouwondersteuner  
c.coppes.praedinius@o2g2.nl 
 
 
Lestijden onderbouw: 
1e uur   08.30 – 09.25 uur 
2e uur   09.25 – 10.20 uur 
Kleine pauze  10.20 – 10.40 uur  
3e uur   10.40 – 11.35 uur 
4e uur   11.35 – 12.30 uur 
Grote pauze  12.30 – 13.00 uur 
5e uur   13.00 – 13.55 uur 
6e uur   13.55 – 14.50 uur 
7e uur   14.50 – 15.45 uur 
8e uur   15.45 – 16.40 uur 


