Groningen, 1 september 2021
Geachte ouder(s)/verzorger(s) van klas 1,
Graag nodigen wij u uit voor de ouderavond van klas 1 op dinsdag 14 september
aanstaande. Vanwege de geldende restrictie van anderhalve meter hebben wij ons
programma moeten aanpassen. Zo kan er per leerling maar één ouder/verzorger aanwezig
zijn. Er komen drie rondes van een uur, waarbij de mentor én ondergetekenden het een en
ander zullen vertellen. Ondanks de beperkingen vinden we deze eerste avond toch
waardevol om te organiseren, vanwege de (zij het beperkte) fysieke kennismaking,
mondelinge overdracht van informatie en de mogelijkheid om vragen te stellen. Uiteraard
krijgt u de belangrijkste informatie na de ouderavond per mail toegestuurd.
In onderstaand overzicht ziet u wanneer u verwacht wordt. Wij vragen u een kwartier van te
voren aanwezig te zijn zodat wij iedereen met gepaste afstand kunnen ontvangen. Eenmaal
in de kantine willen wij u vragen om direct te gaan zitten. Wij vertrouwen erop dat u bij
klachten thuis blijft.
klas
1A
1B
1C
1D
1E

tijd
17.00 uur
18.30 uur
17.00 uur
18.30 uur
20.00 uur

locatie
Kantine Turfsingel
Kantine Turfsingel
Kantine Kruitlaan
Kantine Kruitlaan
Kantine Turfsingel

mentor
Mirjam Soeten
Marianne Streekstra
Anouk Romeijnders
Stefan Lentelink
Helen Nooter/Sanne Wijnja

Tijdens de ouderavond kunt u het toestemmingsformulier voor de IST en FES inleveren dat
uw zoon of dochter binnenkort mee naar huis krijgt. Bij dit toestemmingsformulier zit een
uitgebreide toelichting. Mocht u vragen hebben over deze test, dan kunt u contact opnemen
met onze orthopedagoge Denise Melis (d.melis.praedinius@o2g2.nl).
Wellicht ten overvloede: parkeren kan in onze schoolomgeving een tijdrovende bezigheid
zijn. Op onze website vindt u onder “Onze school à Praktische Informatie” parkeertips voor
parkeergarages in de buurt. Daarnaast zijn diverse wegen in de schoolomgeving afgesloten
in verband met werkzaamheden.
Als u op de fiets komt: u kunt deze stallen in de fietsenstalling achter het gebouw aan de
Turfsingel.
Graag tot ziens op 14 september.
Met vriendelijke groet, ook namens de mentoren,

Caroline Coppes, onderbouwondersteuner (c.coppes.praedinius@o2g2.nl)
Lynette Vos, conrector onderbouw (l.vos.praedinius@o2g2.nl)

