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Aan de oud-leerlingen van 
het Praedinius Gymnasium

Veel oud-Praedinianen kijken met plezier en trots terug op hun middelbare school-
tijd. Het Praedinius Gymnasium is dan ook een bijzondere school, die veel brengt 
voor de leerlingen: niet alleen goed onderwijs, maar ook andere ontwikkelingsmoge-
lijkheden en ontspanning in schoolverband. De Stichting Praediniusfonds, een fonds 
van oud-Praedinianen voor huidige en toekomstige leerlingen, draagt bij aan deze 
mogelijkheden voor leerlingen. Zo heeft het fonds bijvoorbeeld digitale schoolbor-
den, verduistering van lokalen en kluisjes in de garderobe gefinancierd en heeft het 
fonds bijgedragen aan de herinrichting van het schoolplein. 

Nieuw project: herinrichting kantine Turfsingel
Ook u hebt ongetwijfeld heel wat uren doorgebracht in de kantine aan de Turfsingel. 
De linoneumvloer, het plafond en het podium stammen uit de jaren zeventig. 
De schoolleiding heeft besloten dat een verbouwing en herinrichting hoog nodig 
zijn, en heeft daarvoor financiële steun gevraagd aan het Praediniusfonds. Na de 
verbouwing zal de kantine een moderne en efficiënte ruimte zijn waar leerlingen 
hun pauzes en tussenuren kunnen doorbrengen om hun huiswerk te doen, te over-
leggen of te relaxen. Ook zal de kantine beter uitgerust zijn voor optredens van 
bandjes, activiteiten van de debaterclub, voorstellingen van toneelvereniging 
Eloquentia, (contact)ouderavonden, open dagen en themabijeenkomsten zoals 
lezingen, presentaties, een kerstlunch etc.

Met uw gift draagt u rechtstreeks bij aan de bloei van het Praedinius
Het fonds streeft er naar € 30.000,-- bijeen te brengen, de helft van de kosten van de 
herinrichting; de andere helft betaalt de school zelf.

Helpt u het fonds om leerlingen nu en in de toekomst een goede leeromgeving te 
bieden? Doneer dan op rekening NL74 RABO 0121 7700 01 van de Stichting 
Praediniusfonds. 

Namens het bestuur van het Praediniusfonds,

Ruud Koning, voorzitter (eindexamen 1984)

Het Praediniusfonds: www.praediniusfonds.nl
De nieuwe kantine: www.praedinius.nl/Deschool/Kantine.aspx


