Bewaarkaart 2018-2019
Welkom op locatie Raai!
Op deze bewaarkaart staat praktische informatie over het schooljaar 2018-2019.
Voor meer informatie kun je terecht op www.csgliudger.nl/locaties/raai.
Daar vind je onder downloads de schoolgids voor 2018-2019.
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Bezoekadres
Leerweg 1
9202 LE Drachten
Postadres
Postbus 154
9200 AD Drachten

Begin van het schooljaar

Tel. (0512) 30 57 00
raai@csgliudger.nl

Op maandag 3 september 2018 begint het schooljaar
voor alle leerlingen. Je wordt op school verwacht voor de
openingsbijeenkomst en een mentoractiviteit. Begin je na
de zomer bij ons op school in klas 1? Dan ga je in de eerste
schoolweek op brugklaskamp. Voor alle andere leerlingen
beginnen de lessen op dinsdag 4 september 2018.
Je wordt tijdig geïnformeerd over de start van het schooljaar.
Het is verstandig van te voren de roostersite van CSG Liudger
te raadplegen voor informatie en/of eventuele wijzigingen.
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Locatiedirecteur
mw. D.K. Everts
Teamleiders
mw. M. Kamman - teamleider klas 1
dhr. G.J. Renkema - teamleider klas 2 en 3
dhr. R.P. van de Peppel - teamleider havo klas 4 en 5
dhr. B. van Rooij - teamleider vwo klas 4, 5 en 6

www.csgliudger.nl

Lestijden

Contact
met school
De mentor is het eerste
aanspreekpunt op school, zowel
voor jou als voor je ouders.
Voor het Gymnasium, Technasium
en tto zijn ondergenoemde
personen het eerste
aanspreekpunt:
Gymnasium: mw. Kamminga
Technasium: dhr. R. Brinksma
tto:
mw. J. Wierdsma
Op de website vind je, naast
algemene informatie over onze
school, de snelkoppelingen naar
het leerlingenportaal en SOMtoday voor het raadplegen van
onder andere het
rooster, het huiswerk, aanen afwezigheid en de behaalde
resultaten.
Informatie over begeleiding en
ondersteuning op locatie Raai
staat onder andere in de digitale
schoolgids op de website.
De zorgcoordinator is
mw. A. de Jong,
a.jong@csgliudger.nl
en mw. H. Tjepkema is
dylexiecoach,
h.tjepkema@csgliudger.nl

Groep 1 (leerjaar 1 - 3)

Groep 2 (leerjaar 4 - 6)

1e uur

08.10 - 09.00 uur

1e uur

08.10 - 09.00 uur

2e uur

09.00 - 09.50 uur

2e uur

09.00 - 09.50 uur

1e pauze

09.50 - 10.10 uur

3e uur

09.50 - 10.40 uur

3e uur

10.10 - 11.00 uur

1e pauze

10.40 - 11.00 uur

4e uur

11.00 - 11.50 uur

4e uur

11.00 - 11.50 uur

2e pauze

11.50 - 12.20 uur

5e uur

11.50 - 12.40 uur

5e uur

12.20 - 13.10 uur

2e pauze

12.40 - 13.10 uur

6e uur

13.10 - 14.00 uur

6e uur

13.10 - 14.00 uur

3e pauze

14.00 - 14.15 uur

7e uur

14.00 - 14.50 uur

7e uur

14.15 - 15.05 uur

3e pauze

14.50 - 15.05 uur

8e uur

15.05 - 15.55 uur

8e uur

15.05 - 15.55 uur

9e uur

15.55 - 16.45 uur

9e uur

15.55 - 16.45 uur

In verband met speciale vergaderingen kan een verkort lesrooster
in werking treden.

Volg ons op
Facebook!

Vakanties en vrije dagen 2018-2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Meivakantie
Tweede Paasdag
Koningsdag
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Dag na Hemelvaartsdag

za 20 t/m zo 28 oktober 2018
za 22 december 2018 t/m zo 6 januari 2019
za 16 februari t/m zo 24 februari 2019
vr 19 april 2019 (studiedag voor personeel)
za 20 april t/m zo 5 mei 2019
ma 22 april 2019 (in meivakantie)
za 27 april 2019 (in meivakantie)
zo 5 mei 2019 (in meivakantie)
do 30 mei 2019
vr 31 mei 2019

Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

ma 10 juni 2019
za 13 juli t/m zo 25 augustus 2019

www.csgliudger.nl

