Informatie Verbindingsdag 25 september 2020
Veel leerlingen en teamleden hebben tijdens de periode van thuisonderwijs het contact met
elkaar gemist. Zoals reeds vermeld in de nieuwsbrief organiseren de MR, Leerlingenraad en
OGC op verzoek van de schoolleiding een “verbindingsdag” op vrijdag 25 september a.s.
Deze reguliere lesdag zal onderbroken worden door sportieve activiteiten op het veld achter
school en lekker eten en drinken op het foodplein.
Je kunt je uitleven op de 30 meter lange stormbaan en daarnaast verzorgt de sectie LO
diverse andere activiteiten. Ook is er gelegenheid tot het spelen van een potje kaart of ander
spelletje. Neem dus je favoriete spel mee deze dag!
De catering is in handen van The Food Line Up, rekening houdend met de
coronamaatregelen, kan iedere leerling gedurende zijn of haar tijdsblok iets lekkers te eten
en te drinken halen. Ook aan de vegetariërs en veganisten is gedacht, geef dit even bij je
bestelling
De lessen vinden deze dag plaats conform het 45 minuten rooster. De verbindingsdag is een
reguliere lesdag. Wel worden er diverse roosterwijzigingen doorgevoerd zodat er duidelijke
tijdsblokken zijn voor het verbindende programma deze dag.
9.15 uur – 10.45 uur activiteiten leerjaar 1 en leerjaar 2
Aansluitend lessen volgens rooster.
11.00 uur – 12.30 uur activiteiten leerjaar 3 en leerjaar 4
Voorafgaand en aansluitend aan verbindingsprogramma, lessen volgens rooster.
13.00 uur – 14.30 uur activiteiten leerjaar 5 en leerjaar 6
Voorafgaand aan verbindingsprogramma lessen volgens rooster. De sportoriëntatielessen
van leerjaar 6 vinden gewoon plaats zonder wijzigingen. Dit houdt in dat een aantal
leerlingen uit klas 6 om 14.00 uur aanwezig moeten zijn bij Piratenland. De overige
sportactiviteiten voor leerjaar 6 beginnen na 14.30 uur.
De leerlingen van leerjaar 1 tot en met leerjaar 4 worden verzocht in hun sportkleding naar
school te komen. Uiteraard is dit niet verplicht, maar er is geen gelegenheid om tussendoor
om te kleden.
De leerlingen uit leerjaar 5 en leerjaar 6 kunnen zich omkleden in de pauze van 12.30 – 13.00
uur in de gymzaal ( heren ) en beide kleedkamers ( dames).
De leerlingen van leerjaar 1 tot en met leerjaar 3 laten hun tas in het lokaal staan. De
leerlingen van leerjaar 4 tot en met leerjaar 6 houden hun tas zo veel mogelijk bij zich.
Het 8e lesuur komt deze dag te vervallen voor de leerjaren 1 tot en met 5.
Mocht je naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan horen we het graag.
Namens de MR, Leerlingenraad en OGC een fijne verbindingsdag gewenst,
Rutger Kroon, Ilse Bastmeijer, Lucas Heule en Odri Lock ( ogc@camphusianum.nl)

