
 

Zwolle, 14 augustus 2020 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Aanstaande maandag is het zo ver: de eerste schooldag van uw zoon of dochter op het 

Gymnasium Celeanum! Deze eerste schoolweek zal in het teken staan van kennismaking: 

kennismaking met elkaar, de tutoren en de maatjes, de school en met Zwolle. 

 

Maandag worden de leerlingen om 13.15 uur verwacht op onze hoofdlocatie: Zoom 37. De 

leerlingen worden ontvangen door hun tutor en krijgen hun rooster en de boeken voor het hele 

jaar. Het is handig om naast twee grote tassen een agenda en een pen mee te nemen. Ook zullen 

de leerlingen een rondleiding door de school krijgen. Rond 15.30 uur is het programma 

afgelopen. 

 

Dinsdag worden de leerlingen om 08.45 uur verwacht op onze nevenlocatie: Westerlaan 40. Het 

programma daar duurt tot ongeveer 13.00 uur.  

 

Van woensdag tot en met vrijdag gaan de leerlingen op brugklaskamp.  In de bijlage bij deze 

brief zit ook het brugklaskampboekje, waarin alle belangrijke informatie te vinden is, zoals de 

vertrektijden. Dit boekje krijgen de leerlingen maandag ook op school.  

 

Natuurlijk houden we ons bij alle geplande activiteiten aan de coronavoorschriften. U bent 

inmiddels al geïnformeerd over de algemene coronamaatregelen; met betrekking tot het 

brugklaskamp hebben we nog een aantal aanvullende mededelingen: 

 

- In principe blijven alle leerlingen op Summercamp Heino slapen. Wanneer u als ouder of 

leerling echter zorgen heeft over slapen op locatie vanwege het coronavirus, is het natuurlijk 

ook mogelijk om thuis te slapen. Uiteraard bent u dan zelf verantwoordelijk voor vervoer 

van en naar de locatie en we stellen het zeer op prijs als u hierover even contact opneemt 

met de tutor van uw leerling en met mevrouw Kruizinga (tkruizinga@celeanum.nl).  

 

- We hebben ruim extra slaapplaatsen geregeld (250 plekken voor ongeveer 150 leerlingen), 

dus de drukte in de slaapzalen valt relatief mee.  

 

Tenslotte nog een paar huishoudelijke mededelingen:  

- Ten behoeve van de leerlingwerving groep 8 wordt er een nieuwe voorlichtingsfilm gemaakt. 

Deze film zal vertoond worden op voorlichtingsavonden groep 8 en wordt verspreid via de 

social media-kanalen van de school. De filmmaker zal op donderdag 20 augustus ook 

langskomen op het brugklaskamp om filmmateriaal te maken. Hij zal sfeerbeelden schieten 

en hij zal her en der ook leerlingen wat vragen. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat uw 

zoon/dochter in beeld komt en/of geïnterviewd wordt, wilt u dit melden aan mevrouw De 

Haan, mdehaan@celeanum.nl? Wilt u in dit geval ook met uw kind bespreken dat hij/zij zich 

zelf ook even meldt bij de cameraman dat hij/zij niet in beeld mag? Dan is het van twee 

kanten geregeld. 
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- Op vrijdag vindt er tijdens het brugklascamp een dance battle plaats. De organisatie heeft 

aangegeven deze battle te zullen filmen. Ook voor deze film geldt: mocht u bezwaar hebben 

dat uw kind op deze film in beeld verschijnt, dit dan graag doorgeven aan mevrouw 

Kruizinga, tkruizinga@celeanum.nl, en wilt u aan uw kind vragen dit zelf ook te melden aan 

de filmmaker. De bedoeling is dat deze film getoond wordt op de eerste ouderavond klas 1. 

Ook deze film zal via de social media-kanalen van school worden verspreid. 

 

We hebben er zin in om uw zoon of dochter maandag te mogen begroeten en we wensen 

iedereen een hele fijne kennismakingsweek! 

 

Namens de organisatie van het brugklaskamp, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 
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