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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Na de voorjaarsvakantie krijgen de leerlingen hun eerste fysieke rapport mee naar huis. Leerlingen 
vinden het vaak erg leuk om dat aan opa’s en oma’s en op hun oude basisschool te laten zien.  
Op 4 maart is het mentorenspreekuur. Als u zich nog niet ingeschreven hebt: het kan nog net. Het is 
niet altijd mogelijk om nog aan het rooster toegevoegd te worden als de deadline is verstreken.  
 
In periode 3 (de huidige periode) sluiten leerlingen de vakken aardrijkskunde en geschiedenis af. Dat 
zijn dus de eerste cijfers voor het overgangsrapport. 
 
Onderaan deze brief een overzicht met de belangrijkste activiteiten en de vakanties in de komende 
maanden.  
 
Debattoernooi  
Vorige week was het onderlinge debattoernooi voor klas 1. Klas 1D kwam als winnaar uit de bus. 
Hulde! 
 

 
 
Zomerschool 
Van 2 t/m 10 juli is de Zomerschool. De Zomerschool is opgezet voor leerlingen die de overgang naar 
een volgend schooljaar net niet hebben gehaald en die door het behalen van een voldoende op een 
herkansing toch bevorderd zouden kunnen worden. Leerlingen volgen van 2 t/m 10 juli lessen in één 
vak en sluiten dat af met een toets. In de eindrapportvergadering kunnen docenten een leerling 
hiervoor voordragen. U kunt dus niet zelf uw kind hiervoor opgeven. 
 
 
25 maart: thema-avond georganiseerd door de ouderraad. 
Op 25 maart is de jaarlijkse thema-avond die door de ouderraad wordt georganiseerd. Er is een 
interessante spreker uitgenodigd. U krijgt hierover nog bericht van de ouderraad. 



 
 
Mobiele telefoongebruik inperken 
Veel ouders worstelen ermee: kinderen die vastgelijmd lijken aan hun telefoon. Naast de op het oog 
logische tips als: telefoon niet bij het huiswerkmaken en niet ’s avonds mee naar bed, komen de 
“telefoons” nu ook zelf met een oplossing. Via onderstaande links kunt u digitale huisregels opstellen. 
 

Android: https://safety.google/families/ 
iOS: https://support.apple.com/nl-nl/HT208982 
 
Wij horen graag uw ervaringen!  
 
 
 

datum activiteit 

15 t/m 23  februari voorjaarsvakantie 

25 februari organisatiedag – leerlingen zijn vrij 

3 maart start oudercursus klassieke talen  

4 maart mentorenspreekuur  

25 maart thema-avond, georganiseerd door de ouderraad met een 
interessante lezing – van harte aanbevolen.  

30 maart start periode 4 

13 april Tweede Paasdag 

15 april Noord Nederlands Orkest – onder schooltijd 

20 t/m 23 april projectweek – meer informatie volgt 

24 april t/m 3 mei meivakantie 

4 mei organisatiedag – leerlingen zijn vrij 

5 mei bevrijdingsdag – extra vrije dag 

 
 

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