
 

 

 

Zwolle, 29 augustus 2022 

 

 

 

Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op dinsdag 30 augustus start het nieuwe schooljaar. In deze brief volgt meer informatie over 

het komende schooljaar en de eerste schoolweek. Ook volgt er informatie over een aantal 

andere belangrijke zaken. 

 

Schoolleiding 2022-2023 

Voor zowel leerlingen als ouders/verzorgers blijft de tutor in principe het eerste aanspreekpunt. 

De coördinatoren zijn bedoeld voor vragen en zaken waarmee u niet bij de tutor terecht kunt. 

De conrector en rector zijn aanspreekpunt voor het schoolbeleid. Hieronder vindt u het 

overzicht van de coördinatoren en de schoolleiding. 

 

Dhr. F. Dost   rector    fdost@celeanum.nl  

Dhr. A. Boks   conrector    aboks@celeanum.nl  

Mevr. L. Tollet   projectleider Jong Celeanum ltollet@celeanum.nl  

Mevr. T. Kruizinga  coördinator klas 1 en 2  tkruizinga@celeanum.nl  

Dhr. G. Top   coördinator klas 3 en 4  gtop@celeanum.nl  

Dhr. W. van Oossanen  coördinator klas 5 en 6  wvanoossanen@celeanum.nl  

 

 

De eerste schoolweek 

Het programma voor de eerste schoolweek ziet er als volgt uit: 

 

datum Leerlingen  

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

Introductieweek Jong Celeanum 

Klas 1; 8:45 – 13:15; Introductiedag Westerlaan  

Klas 3; 1e uur; Kennismaken met tutor en klas 

Klas 4; Introductiedag  in Dalfsen 

 

(Leerlingen klas 1 en 4 hebben al informatie ontvangen over de 

introductieactiviteiten)                                                               

31 augustus Eerste lesdag voor klas 4 

Klas 1 vertrekt naar brugklaskamp t/m 2 september 

1 september Studiewijzers P1 beschikbaar 

2 september klas 1 in de middag terug van brugklaskamp  
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Boekenfonds en roosters 

Zoals u weet hebben we een extern boekenfonds bij Van Dijk. Het kan zijn dat nog niet alle 

leerlingen boeken hebben gekregen, of dat er iets niet goed is gegaan bij de levering.  

- U kunt via mevrouw Joosten jjoosten@celeanum.nl controleren of er een bestelling bij 

Van Dijk is ingevoerd.  

- Als er een bestelling is gedaan, maar nog niets geleverd is of u heeft vragen over digitaal 

materiaal, dan kunt u contact opnemen met Van Dijk: 088-2030303 (lokaal tarief). 

- Als u er niet uitkomt met Van Dijk kunt u contact opnemen met mevrouw Joosten 

jjoosten@celeanum.nl .  

De roosters voor het komende schooljaar zijn inmiddels bekend. In de eerste weken kunnen er 

nog wijzigingen in het rooster optreden. Wees daar alert op. Individuele roosterwijzigingen zijn 

in principe niet mogelijk. Mochten er vragen over het rooster zijn, neem dan contact op met de 

coördinator. 

 

Het komende schooljaar 

We hopen op een schooljaar onder normale omstandigheden. Het schooljaar bevat een aantal 

mooie uitdagingen voor ons allemaal. Het doel blijft natuurlijk om alle leerlingen een mooi jaar 

te geven, met voldoende uitdagingen en aandacht voor iedereen. We zullen blijven inzetten op 

talentgericht werken. In klas 1 en 2 gaan we komend jaar aan de slag met Think op School. 

Trainers van deze organisatie zullen in een aantal tutorlessen aandacht geven aan pedagogische 

en sociaalmaatschappelijke thema’s. Daarnaast staan er weer allerlei activiteiten en reizen 

gepland voor het komende schooljaar. We gaan ervan uit dat alles het komende jaar op de 

‘normale manier’ door kan gaan. U kunt de geplande activiteiten in de loop van de komende 

weken vinden in de kalender op de website. 

 

Binnenkort kunt u een uitnodiging verwachten voor de informatieavond voor ouders. Op die 

avond krijgt u informatie over het reilen en zeilen het komende jaar. Verder krijgt u de 

gelegenheid om kennis te maken met de tutor en uiteraard andere ouders. U kunt de data vast 

noteren;  

- 7 september  klas 5 en 6 

- 12 september  Jong Celeanum 

- 14 september  klas 1 en 2 

- 21 september  klas 3 en 4 

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u altijd contact opnemen.  

Ik wens iedereen een heel mooi en succesvol schooljaar toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

A.F.M. (Antoon) Boks MEd MA 

Conrector  
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