
 
Geachte ouders/verzorgers van de leerlingen jaar 2, 
 
In verband met de maatregelen omtrent Corona zal ons introductieprogramma er 
komend schooljaar helaas anders uitzien. Wij gaan niet kamperen met alle leerlingen 
in Eernewoude…Desalniettemin wordt er hard gewerkt aan een spetterende start 
van ons schooljaar. 
 
Op donderdag 20 en vrijdag 21 augustus zullen alle leerlingen met hun mentoren 
een actief programma volgen. Wij zullen er vanzelfsprekend zorg voor dragen dat dit 
geheel passend binnen de dan geldende maatregelen zal plaatsvinden. 
 
De leerlingen hebben de beide ochtenden en de beide middagen verschillende 
workshops. Hierin staan kennismaking, teambuilding en plezier maken centraal. 
 
Alle workshops zullen op een redelijke afstand van school plaatsvinden. Om ervoor 
te zorgen dat iedereen overal op tijd aanwezig kan zijn, verwachten we dat alle 
leerlingen deze twee dagen een degelijke fiets tot hun beschikking hebben.  
Verplaatsen tussen de workshoplocaties zal onder begeleiding van docenten 
gebeuren.  
 
Het programma duurt op beide dagen van 09:00-16:00 uur. We verwachten 
iedereen daarvoor uiterlijk om 08:45 uur op de aangegeven locatie zodat we ook 
echt om 9:00 kunnen starten. 
 
Voor de tweede klas leerlingen geldt dat wij de informatie over de locaties en de 
tijden van de workshops via Magister zullen communiceren. De definitieve informatie 
zal bij aanvang van het nieuwe schooljaar in Magister zichtbaar zijn. Tevens kan de 
informatie op de website van de school gevonden worden:www.montessorilyceumgroningen.nl 

 
Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen beschikken over een zwemdiploma. Mocht dit 
niet het geval zijn, dan verzoeken wij u tijdig contact op te nemen met de mentor én 
dit via de mail aan de organisatie door te geven!  
 
Het is handig als uw kind deze dagen gekleed gaat in sportkleding.  
 
Alle leerlingen dienen beide dagen minstens het volgende mee te nemen: 

 Geschikte kleding voor het weertype. 

 Zwemkleding en handdoek. 

 Regenkleding. 

 Lunchpakket 

 Voldoende drinken/een bidon 
 
Indien nodig:  

 zonnebrandcrème  

 medicatie (graag melden bij de mentor) 
 

 
 
 



Het staat leerlingen vrij ervoor te kiezen hun mobiele telefoon mee te nemen. Wij 
kunnen hiervoor echter geen verantwoordelijkheid dragen bij schade of verlies. We 
willen u dan ook verzoeken uw kind op het hart te drukken voorzichtig om te gaan 
met kostbaarheden! 
 
Ons introductieprogramma vormt een belangrijke start van ons schooljaar. Wij 
verwachten dan ook alle leerlingen bij alle activiteiten. Bij ziekte kunt u uw kind 
telefonisch afmelden via onze presentiecoördinator: 050 3210580. Eventuele 
blessures of andere aandachtspunten kunt u doorgeven aan de mentor van uw kind. 
 
Voor vragen kunt u via de mail contact met ons opnemen: m.a.nijland@o2g2.nl. 
In geval van nood kunt u bellen met 0654966636 
 
Met vriendelijke groet, 
Gerda Oedzes 
Margit Nijland 
 
Introductiecommissie Montessori Lyceum Groningen 
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