
        
         

 

Groningen, 6 september 2022 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Zoals al aangekondigd hierbij nadere informatie over de introductieweek. Onderaan deze 
brief vindt u de paklijst voor het kamp. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op 
met de mentor. Waar u in het schema hieronder “les” ziet staan, houdt dat in: les volgens 
lesrooster.  

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1A les les kennismakingsdag  
start 9 uur  op 
school 

kamp kamp 

1B kennismakingsdag   
start 9 uur  op school 

 kamp  kamp les les 

1C kennismakingsdag 
start  9 uur op school 

kamp kamp les les 

1D les kennismakingsdag 
start 9 uur op 
school 

kamp kamp les 

1E  les kennismakingsdag  
start 9 uur  op 
school 

kamp kamp les 

 

Dag 1: De kennismakingsdag begint om 9 uur en duurt tot ongeveer 14.00 uur.  

- Stadswandeling met vragen en opdrachten in de Groninger binnenstad, onder leiding 
van de mentor en leerlingen uit de bovenbouw. Meenemen: pen en papier, 
lunchpakket.  

- Een lange mentorles met diverse kennismakingsactiviteiten.  

Dag 2: Vertrek per fiets vanaf school om 09.30 uur (9.15 uur klaar staan bij school) 

Brugklaskamp in De Zwerfsteen, Esweg 18, 9305 TB  Roderesch 

Voor noodgevallen: tel. 0505019114 (de beheerder van De Zwerfsteen). 

De leerlingen gaan op de fiets naar deze locatie. Wilt u ervoor zorgen dat de fiets in goede 
staat verkeert? Aangezien de leerlingen zelf hun bagage vervoeren, is het verstandig de 
tassen zo licht mogelijk te houden. In de groepsaccommodatie liggen dekbedden en 
linnengoed voor de leerlingen klaar. Wel is het handig om regenkleding bij de hand te 
hebben. Voor deze dag moeten de leerlingen zelf voor een lunchpakket en wat te drinken 



zorgen. Het is handig om een flesje drinken mee te geven (dat navulbaar is) en een plastic 
tasje (voor eventuele natte kleding). 

Dag 3: Vertrek uit De Zwerfsteen 

Op de fiets naar Zwemkasteel Nienoord in Leek ( tel. 0594517500) 

Leerlingen mogen, als hun woonplaats op de route ligt, op de terugweg zelf naar huis fietsen. 
Dit dient u vooraf schriftelijk (per mail) aan te geven bij de mentor. 

Aankomst bij school tussen 14.00 en 15.00 uur.  

Wij verheugen ons op een geweldige week! 

Op woensdag 21 september is de ouderavond klas 1. U ontvangt hiervoor binnenkort 
een uitnodiging.  

Met vriendelijke groet, ook namens de mentoren, 

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

Overzicht mentoren 

1A  Miranda Koops  m.koops.praedinius@o2g2.nl   

1B Jan Jelmer Meijer  MEJX@o2g2.nl 

1C  Michel Romeijn  m.romeijn.praedinius@o2g2.nl  

1D Wouter Wolke   w.wolke.praedinius@o2g2.nl   

1E Bart Niemeijer   b.niemeijer.praedinius@o2g2.nl   

Paklijst voor de leerlingen  

- lunchpakket dag 1 
- toiletartikelen 
- eventuele medicijnen  
- slaapkleding 
- sportkleding (bootcamp) 
- ondergoed 
- zwemkleding 
- handdoek (mogelijk 2: 1 voor het zwembad) 
- extra set droge kleren 
- muggenspul 
- afhankelijk van het weer: zonnebrandcrème + pet en/of regenkleding + eventueel 

laarzen 
- wat geld om een ijsje of iets dergelijks te kopen bij het zwembad (max. 10 euro) 
- NIET: lakens/kussensloop  

 


