
     

        

Groningen, 11 december 2019                        

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Het zijn altijd drukke weken, deze weken voor de kerstvakantie. Deze week de binnensportdag onder- 
en bovenbouw en het docentenspreekuur. Volgende week zijn de profielwerkstukpresentaties van klas 
6, met mogelijk enige lesuitval, omdat begeleidende docenten hierbij aanwezig moeten zijn. Volgende 
week vrijdag de kerstbrunch met de klas en daarna begint voor iedereen een welverdiende vakantie! 

Sportdag onderbouw 

Gisteren was de sportdag onderbouw in Martiniplaza. Leerlingen deden fanatiek mee met badminton,  
basketbal, floorball en volleybal. 

Vakkenvoorlichting, vakadviezen en stroomkeuze 
  
Na de kerstvakantie beginnen de vakkenvoorlichtingen voor de leerlingen van klas 3.  Zij krijgen 
voorlichting over de inhoud van de vakken in de bovenbouw om zo tot een weloverwogen vakken- en 
stroomkeuze te kunnen komen. Deze voorlichting vindt plaats tijdens de reguliere lessen.  
De docenten wis-, natuur- en scheikunde zullen vakadviezen geven om aan te geven of een leerling 
het vak aankan in de bovenbouw. Voor wiskunde gaat het om een advies voor wiskunde A of 
B. Vanzelfsprekend communiceren zij dit advies met de leerlingen. Tijdens het mentorspreekuur in 
maart kunt u met uw zoon of dochter de digitale vakadviezen met de mentor bespreken.  
In de week voor de voorjaarsvakantie voeren de leerlingen hun definitieve stroomkeuze digitaal in. 
Indien gewenst kan een leerling een afspraak maken met de heer Boonstra in zijn functie als decaan.  
  
O&O in de bovenbouw 
 
In de bijlage vindt u een folder over O&O in de bovenbouw. De sectie O&O adviseert ouders om aan 
de hand van deze folder met hun zoon/dochter in gesprek te gaan over het al dan niet kiezen van het 
vak in de bovenbouw.  

 
Twee oproepen 

Oproep 1: Een andere activiteit in het kader van de stroomkeuze is Check the Bizz. Op 31 januari 
bezoeken onze derdeklassers samen met leerlingen van andere scholen bedrijven in de lijn van hun 
interessegebied. Dit met het oog op de profielkeuze aan het eind van klas 3. Wij zoeken nog ouders 
die een groep leerlingen willen begeleiden. U wordt dan om 8.30 uur met de fiets verwacht bij 
Euroborg. Om 12.30 uur is het programma afgelopen. Aanmelden kan bij 
w.reinalda.praedinius@o2g2.nl. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.otp.nl/checkthebizz-
1/ 

Oproep 2: Na een verhuizing vergeten ouders soms om het nieuwe adres aan de school door te 
geven. Vriendelijk verzoek om dat wel te doen. Ook graag aandacht voor het doorgeven van nieuwe 
mailadressen en telefoonnummers. U kunt dit mailen aan administratie@praedinius.nl 

Voorjaarsrapport en docentenspreekuur 

In februari krijgen de leerlingen het eerste fysieke rapport mee naar huis. In vervolg daarop is op 4 
maart het mentorspreekuur. U kunt de resultaten van uw kinderen te allen tijde volgen in Magister.  



Thema-avond ouderraad  

Op woensdag  25 maart organiseert de ouderraad een thema-avond. Meer informatie volgt. 

 
Kerstbrunch 

Vrijdag 20 december is de laatste schooldag voor de kerstvakantie. De leerlingen hebben die dag het 
eerste en tweede uur gewoon les. Het derde en vierde uur hebben zij met hun mentor en de klas een 
kerstbrunch. Mocht de mentor op vrijdag geen les geven, dan zorgt hij/zij voor een vervanger. Meer 
informatie krijgt u via de mentor. Voor de leerlingen begint de kerstvakantie om 12.50 uur. 

 

datum  activiteit 
20 december 12.50 uur 
t/m 5 januari 

kerstvakantie 

20 januari start periode 3 – nieuw rooster 
21 en 22 januari open avond en open middag voor leerlingen uit groep 8 en hun ouders  
22 januari lessen vervallen  
31 januari  Check the Bizz leerlingen klas 3 
15 t/m 23 februari voorjaarsvakantie    
25 februari organisatiedag – lessen vervallen 
4 maart mentorspreekuur 
 

Rest ons nog u allen gezellige feestdagen toe te wensen en een gelukkig 2020!  

Hartelijke groet,                                                                          

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

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

 

	

	

	


