
 

                                                     nieuwsbrief klas 1 

Groningen, april 2022 

Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Wij zijn twee weken geleden gestart met periode 4, de laatste periode  van het schooljaar. Deze 
periode wordt gekenmerkt door de vele activiteiten. Daarnaast vallen de meivakantie, Hemelvaart en 
het lange pinksterweekend hierin. Er is gelukkig ook nog een aanzienlijk aantal “normale” 
schoolweken; weken waarin hard gewerkt kan en door sommigen ook moet worden. Voor de meeste 
leerlingen lijkt de overgang naar klas 2 al zeker, anderen moeten er nog hard aan trekken. Dit vereist 
de nodige concentratie en aandacht, zowel van de leerlingen en de docenten, als van u als 
ouder(s)/verzorger(s). Vraagt u vooral regelmatig aan uw kind hoe het gaat en help waar nodig met 
plannen.  De huiswerkklas heeft nog plek, dus misschien is dit het moment om uw kind aan te 
melden. 

In deze nieuwsbrief krijgt u informatie over de komende weken. De precieze invulling van de laatste 
twee schoolweken krijgt u in een volgende nieuwsbrief. Houdt u vooral ook de website in de gaten 
voor de voorstellingen van Eloquentia in juni. 

Onderbouwfeest 
Vrijdag 8 april was het eerste onderbouwfeest. Grappig/mooi/bijzonder in zwartwit uitgedoste 
leerlingen genoten van hun allereerste onderbouwfeest. De opkomst was groot en de kinderen 
hebben een geweldige avond gehad. Heerlijk dat dat weer kan! 

Projectweek 
Vorige week hebben de leerlingen tijdens de projectweek o.a. gebeachvolleybald, geklommen en 
gesquasht, een bezoek aan Wildlands gebracht en de bijbehorende opdracht uitgewerkt, allerlei 
creatieve workshops gevolgd en een dag meegekeken op de werkvloer. Al met al een leerzame week 
waarin leerlingen ook andere talenten konden ontplooien.  
 

   
 
 
Laatste Schooldag (LSD)  
Op dinsdag 21 april vieren de eindexamenleerlingen hun Laatste School Dag. Het is de bedoeling dat 
de eerste vier lesuren gewoon doorgaan. 



 
 
Toetsweek              
In de week voorafgaand aan de toetsweek (vanaf woensdag 22 juni) mogen er geen toetsen meer 
worden afgenomen. Op 29 en 30 juni en op 1 juli zijn er geen lessen, maar maken de leerlingen 
alleen de toetsen. Er worden vijf toetsen afgenomen, maximaal twee per dag.  De indeling van de 
toetsen per dag en de precieze tijdstippen krijgen de leerlingen nog te horen. Het gaat om toetsen in 
de volgende vakken: Frans, Latijn, wiskunde, Engels en biologie.  De mentoren zullen uw kinderen 
uiteraard begeleiden bij de voorbereidingen. 
 
Luizen 
Luizen beperken zich niet tot de basisschool. In één van de eerste klassen zijn ze gesignaleerd. Het is 
natuurlijk de vraag of ze op school zijn opgelopen of elders, maar misschien goed om hier even extra 
alert op te zijn.  
 
Bevorderingsnormen 
Aan het eind van het schooljaar zijn de overgangsvergaderingen.  U vindt de bevorderingsnormen op 
onze website (https://praedinius.nl/contentfiles/praedinius/Document/16/16218.pdf).  
 
 

23 april t/m 8 mei Meivakantie 
26 en 27 mei Hemelvaart 
6 juni Tweede Pinksterdag 
29 juni t/m 1 juli Proefwerkweek – reguliere lessen vervallen  
4 juli t/m 15 juli Diverse activiteiten (rapportvergaderingen) – reguliere lessen vervallen 
15 juli  Promotie Nieuwe Kerk (rapportuitreiking) – start zomervakantie 

 

 

Hartelijke groet, 

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

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

 
 
 


