
 
Zwolle, 30 juni 2020 

 

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het schooljaar is nu bijna voorbij en wat is het een bijzonder schooljaar geweest. Toen we in 2019 na 

de zomer weer begonnen, hadden we nooit kunnen voorspellen dat we zo zouden eindigen. De 

centrale examens zijn niet doorgegaan, de school werd gesloten en de lessen moesten digitaal 

plaatsvinden. Dit heeft van ons allemaal veel gevraagd. Volgend jaar kunnen we in ieder geval weer 

gewoon op school starten en daar zijn we allemaal heel blij mee! 

 

Eén van de lessen die we dit jaar hebben geleerd is dat het voor leerlingen erg wenselijk is om de 

beschikking te hebben over een eigen laptop. Op school investeren we in laptopkarren, zodat we 

laptops kunnen uitlenen wanneer er thuis geen eigen laptop beschikbaar is. Het is mijn advies om thuis 

ook te onderzoeken wat er mogelijk is om ervoor te zorgen dat alle leerlingen een eigen laptop 

hebben, zeker wanneer de corona-maatregelen weer worden aangescherpt. 

 

Volgend jaar krijgen we er 135 eersteklassers bij en 18 leerlingen in Jong Celeanum. We starten dan 

met één groep Jong Celeanum, vijf brugklassen, vier 2e klassen, zes 3e klassen, vijf 4e klassen, vier 5e 

klassen en vijf 6e klassen. 

 

We nemen afscheid van een aantal collega’s die afgelopen jaar op het Celeanum werkten: 

Meneer J. Hillebrand  Scheikunde 

Meneer H. Bremer  Klassieke talen 

Meneer J. Heijmans  Wiskunde en filosofie 

Mevrouw S. Hinderks  Economie 

 

Na de vakantie ziet de eerste week er zo uit: 

datum leerlingen  

17 augustus LET OP!!!! 10.00 uur Herexamens klas 5 

 
13.15 tot ong. 15.30 uur: Introductieprogramma brugklassen                                                                                                                                       

13.30 uur: klas 2 boeken ophalen 

14.15 uur: klas 3 boeken ophalen 

18 augustus Eerste lesdag voor de klassen 2, 3, 5 en 6 

klas 4 introductiedag (geen les) 

klas 5 introductie vanaf 5e lesuur                                                                                                                  

08.45 tot ong. 13.00 uur: Introductieprogramma brugklassen (Westerlaan) 

19 augustus Klas 1: Brugklaskamp (vertrekprogramma volgt nog)                                                           

Klas 4: les volgens rooster 



 
20 augustus Studiewijzers P1 beschikbaar                                                                                                 

Klas 1: Brugklaskamp 

Klas 6: 12.30 – 16.00 uur: PWS opstartmiddag, zie brief op Magister 

21 augustus Klas 1: Brugklasleerlingen komen 's middags terug 

 

De eerste week zullen relatief veel lessen komen te vervallen, omdat een aantal docenten als 

begeleider van het brugklaskamp of de introductiedag van klas 4 meegaat. 

 

Voor nu wens ik jullie een heel fijne vakantie! 

 

Namens het personeel van het Gymnasium Celeanum, 

 
F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 


