Groningen, 20 augustus 2021
Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,
Hier op school wordt alles al in gereedheid gebracht om het schooljaar te beginnen. Hopelijk
hebben jullie een fijne vakantie gehad en hebben jullie net als wij weer zin om te beginnen met
het nieuwe schooljaar!
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 blijf je thuis en laat je je testen bij de GGD (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)
Zie ook de bijgevoegde brief vanuit Openbaar Onderwijs Groningen.
Jullie kunnen je rooster nu nog alleen vinden in Magister (er staan daar ook lessen
voor komende maandag tot woensdag, maar die vervallen; zie onder). Het rooster
staat nog niet in Zermelo, dat gebeurt maandag.
Het schooljaar begint voor jullie op dinsdag 24 augustus met het halen van de
boeken en voor de klassen 2 t/m 4 ook een bijeenkomst met jullie mentor volgens
onderstaand rooster:
Klas 2 10.00 – 11.30 uur
2A T20
2B T21
2C T15
2D T14
2E T24
2F T25
Klas 3 11.00 – 12.30 uur
3A K12
3B K14
3C K20
3D K21
3E K13

Klas 4 10.00 – 11.00 uur
4A K20
4B K21
4C K22
4D K24
4E K25
4F K26

Klas 5 en 6 halen alleen de boeken op, zij krijgen informatie over de activiteit van
woensdag van hun mentoren via de mail.
Klas 5 13.00 – 14.30 uur T27
Klas 6 13.00 – 14.30 uur T04

Woensdag 25 augustus
Activiteitendag voor alle leerlingen, per jaarlaag:
Klas 2
Survival Breeland Annen. Tijd: 9.00 -12.30 uur.
Vertrek per bus van school 8.00 uur, 12.45 uur vertrek naar Groningen, aankomst
Groningen omstreeks 13.30 uur.
Klas 3
Survival Breeland Annen. Tijd 13.00 – 16.00 uur.
Vertrek per bus van school 12.00 uur, vertrek naar Groningen 16.00 uur, aankomst
Groningen omstreeks 16.45 uur.
Klas 4
Kennismakingsdag bij de Hoornse plas, meer informatie via de mentoren op dinsdag.
Klas 5 en 6
Kennismakingsactiviteit met de mentor, informatie via de mail.
Donderdag en vrijdag 26 en 27 augustus
Eerste echte lesdagen.

Een goed jaar toegewenst,
Maurice van Daal, Mathijs de Vroome en Lynette Vos

Lestijden:
Onderbouw:
1e uur
2e uur
Kleine pauze
3e uur
4e uur
Grote pauze
5e uur
6e uur
7e uur
8e uur

08.30 – 09.25 uur
09.25 – 10.20 uur
10.20 – 10.40 uur
10.40 – 11.35 uur
11.35 – 12.30 uur
12.30 – 13.00 uur
13.00 – 13.55 uur
13.55 – 14.50 uur
14.50 – 15.45 uur
15.45 – 16.40 uur

Bovenbouw:
1e uur
2e uur
3e uur
Klein pauze
4e uur
5e uur
Grote pauze
6e uur
7e uur
8e uur

08.30 – 09.25 uur
09.25 – 10.20 uur
10.20 – 11.15 uur
11.15 – 11.35 uur
11.35 – 12.30 uur
12.30 – 13.25 uur
13.25 – 13.55 uur
13.55 – 14.50 uur
14.50 – 15.45 uur
15.45 – 16.40 uur

