
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Groningen, 18 juli 2022 

 
 
Betreft: start schooljaar klas 1 
 
 
Beste ouders/verzorgers en beste {naam leerling} uit klas {naam klas}, 
 
Komend schooljaar begint uw kind bij ons in de brugklas. Graag stellen we u op de hoogte van de 
start in de eerste schoolweek. 
 
Op dinsdag 30 en woensdag 31 augustus hebben de leerlingen van de brugklas een 
introductieprogramma onder leiding van hun mentoren. Dinsdag 30 augustus gaan we op de fiets 
naar het Break Out Grunopark in Harkstede en woensdag 31 augustus is er een programma op 
school. In Harkstede zullen de leerlingen sport- en spelactiviteiten gaan doen. We fietsen 
gezamenlijk heen en terug van en naar school. De activiteiten op school zullen in het teken staan van 
kennis maken met de school, de mentoren, de medewerkers en natuurlijk de klas. Op woensdag 
sluiten we het introductieprogramma gezamenlijk af met een barbecue op school. De barbecue zal 
plaatsvinden van 13.00 tot ongeveer 14.30 uur. 
 
Op donderdag 1 en vrijdag 2 september hebben de leerlingen les volgens het reguliere rooster. Op 
vrijdag plannen we nog een contactmoment met de mentor om de eerste week af te sluiten. 
 
In onderstaand schema kunt u zien in welk lokaal uw kind verwacht wordt. De mentoren zullen de 
leerlingen opwachten in de centrale hal. 
 

 Dinsdag 30 augustus;  
08.15 uur op school, rond 15:00 uur terug 

Woensdag 31 augustus;  
09.30 uur op school – 14.30 uur einde 

1THa Harkstede, start in lokaal 105 School, lokaal 042 

1THb Harkstede, start in lokaal 106 School, lokaal 043 

1THc Harkstede, start in lokaal 042 School, lokaal 044 

1THd Harkstede, start in lokaal 043 School, lokaal 046 

1HA Harkstede, start in lokaal 044 School, lokaal 107 

1A Harkstede, start in lokaal 046 School, lokaal 108 

 
 
De volgende zaken zijn belangrijk om mee te nemen voor de introductiedagen: 
 
Harkstede: 
- Een goede fiets  
- Lunchpakketje en voldoende drinken 
- Gemakkelijk zittende vrijetijdskleding 
- Setje droge kleren 
- Bij zonnig weer zonnebrandcrème 
- Handdoek en zwemkleding  

 

De dag op school: 
- Tussendoortje en drinken voor in de ochtendpauze 
 
  



 

 

 

 

Graag ontvangen de mentoren per mail uiterlijk 28 augustus informatie over de volgende zaken 
indien die van toepassing zijn: 
- Dieetwensen m.b.t. de barbecue (vegetarisch, halal, allergieën) 
- Zwemdiploma (graag doorgeven als uw kind geen zwemdiploma heeft) 
- Terugfietsen op eigen gelegenheid vanuit Harkstede wanneer uw kind in de buurt van het 

Grunopark woont.  
 
Aan het eind van de zomervakantie worden de boeken thuisgestuurd. We verzoeken alle leerlingen 
de boeken thuis te kaften. Er zijn ook leermiddelen die leerlingen zelf aan moeten schaffen. Deze lijst 
vindt u in de bijlage bij deze brief. De nieuwe schoolgids kunt u vinden op de website. U kunt daar 
alle belangrijke informatie nog eens nalezen.  
 
We gaan ervan uit dat u zo voldoende op de hoogte bent en wensen u en de leerlingen een 
fantastische zomervakantie. Graag zien we iedereen na de vakantie op 30 augustus. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens de mentoren, 
 
 
H. Bakker, teamleider onderbouw   
M.F.E. Luth, leerlingcoördinator onderbouw  
 
 

Klas Mentoren E-mailadressen 

1THa Mw. B. de Lange 
Dhr. T. de Ruiter 

b.delange@o2g2.nl  
Tom.deruiter@o2g2.nl  

1THb Mw. D. Jansen 
Mw. E. Dries 

d.jansen@o2g2.nl  
e.dries@o2g2.nl  

1THc Mw. J. Achterhof 
Dhr. H. Nahumury 

j.achterhof@o2g2.nl  
w.m.nahumury@o2g2.nl  

1THd Mw. S. Oostveen 
Dhr. H. Verkiel 

s.oostveen@o2g2.nl  
h.verkiel@o2g2.nl  

1HA Dhr. B. Rodermans 
Mw. M. van Dijk 

b.rodermans@o2g2.nl 
m.j.e.van.dijk@o2g2.nl  

1A Mw. A. Schwill 
Dhr. R. de Boer 

a.schwill@o2g2.nl  
r.p.de.boer@o2g2.nl  
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