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20 augustus 2021 GAS 04.08.21/js 

Start schooljaar klas 2 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.  

 

Hieronder vinden jullie het programma van de eerste dagen en als bijlage is de 

leermiddelenlijst bijgevoegd. Veel van de spullen zullen jullie al in bezit hebben. Wanneer er 

iets mist is het erg fijn dat jullie dit aanvullen zodat alle spullen die je nodig hebt op school 

aanwezig zijn. Zoals jullie weten hebben we het kamp i.v.m. Corona uitgesteld. Hopelijk 

kunnen we dit kamp samen met jullie in het volgend schooljaar organiseren. 

 

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. 

 

Woensdag 25 augustus 2021 

 

• 9:00 uur Dagstart, bijkletsen, uitleg rest van de week, appgroep aanmaken. 

• 9:30 uur Voorbereiding op het nieuwe jaar 

• 10:10 uur Pauze  

• 10:30 uur Voorbereiden en boodschappen doen voor de lunch 

• 11:45 uur Lunchen 

• 12:10 uur Opruimen en Afsluiting  

 

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

Leerlingen van klas 2 2021-2022 

Montessori Vaklyceum  

Locatie Vondellaan – Groningen  
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Donderdag 26 augustus 2021 

 

• 9:00 uur  Dagstart, uitleg van het spel en start spel. 

• 10:10 uur Pauze 

• 10:30 uur Spelen van het spel  

• 12:10 uur  Afsluiting  

 

Vrijdag 27 augustus 2021 

 

• 9:00 uur Dagstart 

• 9:20 uur Laptops terug, opstarten en testen 

• 10:10 uur Pauze 

• 10:30 uur Big check  

• 11:20 uur Logboeken uitdelen 

• 12:10 uur Pauze 

• 12:40 uur Planningen maken eerste lesweek  

• 13:30 uur Afsluiting 

 

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

Maandag 20 september 2021 om 19.00 uur in de kantine locatie Vondellaan voor een 

ouderavond. Op deze avond bespreken we wat er zoal in jaar 2 gaat gebeuren.  

 

Mocht het zo zijn dat je ouder(s)/verzorger(s) niet op de ouderavond kunt komen kunnen ze 

dit mailen 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  

 

mailto:info@montessorivaklyceum.nl

