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                                                 Nieuwsbrief februari 2023 

 
 
                                                                                                                                                                   
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Wij zitten inmiddels in periode 3 en dat betekent dat we over de helft van het schooljaar zijn.   
Na de voorjaarsvakantie staan de rapportvergaderingen op het programma. Dinsdag 7 maart is een 
organisatiedag. De leerlingen hebben dan geen les, zodat de docenten een goede slag kunnen 
maken met de rapportvergaderingen. Daarna krijgen de leerlingen ook hun eerste fysieke rapport mee 
naar huis. Leerlingen vinden het vaak erg leuk om dat op hun oude basisschool en aan opa’s en 
oma’s te laten zien. Dinsdag 21 maart is het mentorspreekuur.  
In periode 3 (de huidige periode) sluiten de leerlingen van klas 2A, C, D en E biologie af. Dat is dus 
het eerste cijfer voor het overgangsrapport. Omdat 2B in periode 1 geen biologie heeft gehad, houden 
zij dat vak in periode 4. 
Op 29 maart is een thema-avond, georganiseerd door de ouderraad. Deze avond is tevens de tweede 
contactouderavond en ALV van de ouderraad. U krijgt hierover nog bericht van de ouderraad. 
 

Periode-indeling en lessentabel                                                                                                         
Ons schooljaar is ingedeeld in vier periodes. Niet alle vakken worden in elke periode gegeven. 
Hieronder een overzicht van de periodes waarin een bepaald vak niet wordt gegeven. 

Periode 3 Frans en geschiedenis 

Periode 4 Biologie (geldt niet voor 2B i.v.m. vervanging docent) 

 
 
Bedrijvendag 
Op 6 april gaan de leerlingen van klas 2 in het kader van bedrijvendag naar Johnson&Johnson. Daar 
worden lenzen gemaakt voor staaroperaties. Vorig jaar mochten de leerlingen het productieproces 
zien, leerden ze de natuurkunde achter een lens en konden ze brainstormen over het bedrijf.  

 
Projectweek  
Van 17 t/m 21 april is de projectweek. De leerlingen gaan deze week aan de slag met onderzoek doen 
naar verschillende levensbeschouwingen. In groepjes gaan ze naar verschillende locaties waarna op 
school de uitwerking zal volgen. Het wordt een afwisselende week met leerzame activiteiten.  
 
Mediatheek zoekt vrijwilliger 
Wegens vertrek van de vrijwilliger op woensdagmiddag zoeken wij voor onze prachtige mediatheek 
iemand die deze vacature wil invullen. Heeft u tijd en zin om een middag mee te helpen zodat de 
mediatheek open kan blijven als uitleen- en studieplek voor onze leerlingen, dan kunt u contact 
opnemen met onze mediathecaresse Jane Braham, j.braham.praedinius@o2g2.nl.  

 

 
datum activiteit 

25 februari t/m 5 maart voorjaarsvakantie 

7 maart organisatiedag – leerlingen vrij 

21 maart mentorspreekuur 

29 maart  ALV + contactouderavond + lezing – informatie volgt 

6 april Bedrijvendag – informatie volgt 

10 april  Tweede Paasdag 

11 april start periode 4 



14 april  lsd = laatste schooldag klas 6 

17 t/m 20 april Projectweek – informatie volgt 

21 april Leerlingen vrij 

22 april t/m 7 mei meivakantie 

 
Alvast een fijne voorjaarsvakantie! 
 
Hartelijke groet, mede namens Lynette Vos, 
 
Caroline Coppes, onderbouwondersteuner, c.coppes.praedinius@o2g2.nl 
 

 


