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K l a s  1    

 

                                                 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, dit gaat online via Teams. U krijgt 
hiervoor nog een uitnodiging van de administratie. 
Op 29 maart is een thema-avond, georganiseerd door de ouderraad. Deze avond is tevens de tweede 
contactouderavond en ALV. U krijgt hierover nog bericht van de ouderraad. 
 
Sportdag klas 1 
Op woensdag 15 februari hebben alle eerste klassen een geslaagde sportdag meegemaakt. Op 
sportcentrum Kardinge werd eerst geschaatst en daarna konden de leerlingen heerlijk opwarmen in 

het zwembad. In verband met de privacy daarvan geen foto      . 

 
 

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 4 aardrijkskunde en geschiedenis 

 
Het cijfer dat aan het eind van periode 3 bij aardrijkskunde en geschiedenis staat, is dus het cijfer op 
het eindrapport.  
 
 
 



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. 
 
Projectweek 
Van 17 t/m 20 april is de projectweek. Vier dagen vol activiteiten, o.a. een bezoek aan de dierentuin in 
Emmen. Meer informatie volgt t.z.t. 

 
Hieronder vindt u een overzicht met de belangrijkste activiteiten en de vakanties in de komende 
maanden.  

 
datum activiteit 

25 februari t/m 5 maart voorjaarsvakantie 

7 maart organisatiedag – leerlingen vrij 

21 maart mentorspreekuur 

29 maart  ALV + contactouderavond + lezing – informatie volgt 

10 april  Tweede Paasdag 

11 april start periode 4 

14 april  lsd = laatste schooldag klas 6, les t/m 4e uur 

17 t/m 20 april projectweek 

21 april LOB activiteit – zie hieronder 

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 
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LOB – activiteit        klas 1    

Beste leerlingen, 

Tijdens de LOB-activiteiten (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) op school ga je 

ontdekken wat je wilt gaan doen in de toekomst. De volgende vragen staan centraal: 

• Wat kan ik? 

• Wat wil ik en waarom wil ik dat? 

• Waar kan ik dat doen? 

• Hoe doe ik dat? 

• Wie kan mij daarbij helpen? 

 

Opdracht: 

Op vrijdag 21 april ga je een dag meelopen op het werk van een familielid of 

kennis. Dit houdt in dat je ongeveer 3 uur bij diegene op het werk gaat kijken. 

Daarna ga je een verslag over je bezoek maken en dat verslag lever je in op it’s 

learning. (Als het echt niet lukt op de afgesproken dag dan kun je bij mevr. Coppes een 

verzoek indienen voor een andere dag)  

Heb je al een idee bij wie je dit wilt gaan doen? 

Hoe wil je dit gaan regelen? 

Het LOB-verslag moet in ieder geval de antwoorden op onderstaande vragen 

bevatten en moet minimaal 0,5 A4 zijn. De andere helft van het A4 is een foto van 

jou en de persoon met wie je meeloopt op die dag. 

Vragen voor tijdens het meelopen: 

Wat voor werk doe je? 

Hoe ziet je dag eruit? 

Wat vind je leuk aan je werk? 

Wat vind je minder leuk aan je werk? 

Welke opleiding heb je hiervoor gedaan? 

Vragen te beantwoorden door jezelf na het meelopen: 

Wat vond je leuk en minder leuk aan deze meeloopdag? 

Wat vind je van het beroep? 

Welke studierichting zou je later misschien willen gaan doen? 

  



Strookje Inleveren uiterlijk 29 maart  
  
De LOB-activiteit (datum): “een dag meelopen met …..” ga ik doen met: 
  
…..........................................................................................  
  
Naam: ________________________________  
Klas: __________________________________  
  
Mocht je hulp nodig hebben, ga dan naar je mentor.  

 

 

 


