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20 augustus 2021 GAS 03.08.21/js 

Start schooljaar klas 1 Vondellaan    

 

 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), beste leerling,  

 

Hopelijk hebben jullie kunnen genieten van een geweldige vakantie. De vakantie is echter 

bijna voorbij, op woensdag 25 augustus om 9:00 uur gaan jullie starten op jullie nieuwe 

school. Wij hebben er zin in en kijken ernaar uit om jullie te ontvangen. Wij zullen ervoor 

zorgen dat jullie een fijne start hebben. Het programma van de eerste dagen vinden jullie in 

deze brief. 

 

Om goed te kunnen leren is het belangrijk om de juiste spullen te hebben. Om hiervoor te 

kunnen zorgen hebben we de leermiddelenlijst bijgevoegd. Het zou super zijn wanneer je 

deze spullen vanaf de eerste dag bij je hebt.  

 

De coronamaatregelen die voor de vakantie van toepassing waren zijn nog steeds van 

kracht. Dit betekent dat naast de algemene regels op school de mondkapjes verplicht blijven 

en de 1,5 meter afstand tot volwassenen ook. 

 

Introductiedagen  

 

Woensdag 25 augustus 

 

9.00 uur:  Dagstart 

9:20 uur: Kennismaking, uitleg introductie en aanmaken app-groep) 

10.00 uur:  Lunch voorbereiden en maken 

11.30 uur: Gezamenlijke lunch 

12:00 uur: Opruimen 

12:30 uur: Dag afsluiting (in de coachgroep) 

13:30 uur Einde van de dag. Tijdens dit moment wordt onder andere afgestemd op  

   welke wijze iedereen op vrijdag naar de Hoornse plas gaat.  

 

Aan de ouder(s)/ verzorger(s) van de  

Leerlingen klas 1 2021-2022 

Montessori Vaklyceum 

Locatie Vondellaan – Groningen   
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Donderdag 26 augustus 

 

9:00 uur Dagstart  

9:20 uur Uitdelen van de logboeken, indelen van de map / uitleg werkwijze. Graag je  

map, tabbladen en papieren voor de map meenemen.  

10:10 uur Pauze 

10:30 uur Uitleg maken van planningen / downloaden magister en gebruik ervan 

12:10 uur Pauze 

12:40 uur Uitdelen van laptops en kluissleutel  

 

 

Vrijdag 27 augustus  

 

Voor deze dag is het handig om de volgende dingen bij je te hebben: 

  Fiets 

  Eten en drinken (lunch) 

  Zwemkleding/handdoek/zonnebrandcrème   

  Droge kleding 

 

9:00 uur: Dagstart 

9.30 uur:  Gezamenlijk fietsen naar de Hoornse plas 

10:00 uur: Zeskamp 

14:00 uur: Einde van de dag   

 

Jullie mogen vanaf 14.00 uur zelf naar huis fietsen vanaf de Hoornseplas of je fiets met je 

coach weer terug naar school. Wanneer jullie ouders willen dat je met ja coach mee 

terugfietst naar school kunnen ze dat uiterlijk donderdag voor 15.30 uur mailen naar: 

leerlingbureauMVL@o2g2.nl      

 

 

Voor vragen kun je vanaf maandag 23 augustus terecht bij je coaches: 

 

V1A 1.08 Marjan Reder, m.reder@o2g2.nl  Petra Kleine Deters klpe@o2g2.nl  

V1B 1.06 Herman Boerma 

h.j.boerma@o2g2.nl  

Marijke Oomkens m.oomkens@o2g2.nl  

V1C 1.05 Lian Poelsma l.poelsma@o2g2.nl  Menno Vrieswijk m.frieswijk@o2g2.nl  

V1D 1.01 Marianne Bouwman 

marianne.bouwman@o2g2.nl 

Lynne Boomsma bool@o2g2.nl  

V1E 0.07 Lysanne Hut l.hut@o2g2.nl  Pieter Bouma p.bouma@o2g2.nl  

V1F 1.03 Paul Laseur p.laseur@o2g2.nl  Eric de Groot e.degroot@o2g2.nl  

 

 

Jullie gaan bij ons leren vanaf een laptop. Ook voor jullie ouders is het belangrijk om te 

weten hoe dit werkt. Eerst zullen wij jullie het leren daarna jullie ouders. Op maandag 20 

september is hierover een Webinar voor jullie ouders en op 5 oktober wordt hier in klassen 

verband aandacht aan besteed.  

mailto:leerlingbureauMVL@o2g2.nl
mailto:m.reder@o2g2.nl
mailto:klpe@o2g2.nl
mailto:h.j.boerma@o2g2.nl
mailto:m.oomkens@o2g2.nl
mailto:l.poelsma@o2g2.nl
mailto:m.frieswijk@o2g2.nl
mailto:marianne.bouwman@o2g2.nl
mailto:bool@o2g2.nl
mailto:l.hut@o2g2.nl
mailto:p.bouma@o2g2.nl
mailto:p.laseur@o2g2.nl
mailto:e.degroot@o2g2.nl


 

3/3 

 

 

 

Middels deze brief maken wij ook onze eerste ouderavond kenbaar. 

 

Jullie  ouder(s)/verzorger(s) zijn van harte uitgenodigd op: 

Dinsdag 14 september om 19.00 uur in de kantine locatie Vondellaan voor een ouderavond. 

Wij geven dan informatie over het schooljaar en u maakt kennis met de coaches van uw kind 

en met ouders van andere leerlingen.  

 

Kunt u niet op de ouderavond aanwezig zijn, stuur dan even een mailtje naar: 

info@montessorivaklyceum.nl 

 

 

Mochten jullie nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Bennie Gast 

Teamleider VMBO onderbouw locatie Vondellaan  
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