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WELKOM!
Volgende week gaat het nieuwe schooljaar weer
beginnen en wij heten alle leerlingen dan ook van
harte welkom!
Hopelijk is het een mooie vakantie geweest, zijn
jullie goed uitgerust en klaar voor een goed
schooljaar.
Voor ongeveer zeventig leerlingen, brugklassers en
zij-instroom, is het een nieuwe start op een nieuwe
school. Wij hebben er alle vertrouwen in dat die start
soepel zal verlopen en dat jullie je snel thuis zullen
voelen op Veenoord. Wij hebben daarvoor een
wenprogramma opgezet waarbij veel aandacht zal
zijn voor Goedzo! onze manier van benaderen van
leerlingen en omgang met elkaar. De kernwoorden
respect, veilig en betrokken zullen daarbij centraal
staan.
De tweedeklassers gaan dit schooljaar hun keuze
maken voor een studierichting, de derdeklassers
starten met die nieuwe studierichting en het eerste
examenwerk en de vierdeklassers gaan examen
doen. Genoeg uitdaging dus!
Wij wensen jullie allemaal een fijn schooljaar toe.
Magister
Het leerlingenadministratieprogramma van onze
school heet Magister. Leerlingen en ouders kunnen
hierin de cijfers zien en het rooster, ook veel digitale
programma’s starten de leerlingen op via Magister.
De koppeling gaat via de website
www.veenoord.info.
OPSTARTPROGRAMMA WOENSDAG 23 AUGUSTUS
De school is vanaf donderdag 17 augustus geopend.
De docenten zijn vanaf maandag 21 augustus weer
bereikbaar, maar de leerlingen worden pas op
woensdag 23 augustus verwacht.
Wij starten dan met een wenprogramma.
De tijden zijn als volgt:
Eerste klas: 9.00-13.00 uur;
Tweede klas: 9.30-13.00 uur;
Derde klas: 10.00-13.00 uur;
Vierde klas: 10.00-13.00 uur;
Alle nieuwe leerlingen én de leerlingen van klas 3,
worden op de (pas)foto gezet voor gebruik in
Magister, ons leerlingenadministratieprogramma.
De leerlingen van klas 3 en 4 hebben op donderdag
24 augustus een buitensportdag. De informatie
hierover krijgen zij op woensdag.
VOLGT U ONS?
Veenoord is ook actief op Facebook en Instagram! De
adressen zijn te vinden via de website
www.veenoord.info

OOSTERSCHELDE
Donderdag 24 augustus krijgen de leerlingen van
klas 3 en 4 informatie over een speciaal project met
De Oosterschelde dat alleen op onze school,
eenmalig, wordt aangeboden. Er wordt dan ook
uitgebreide informatie meegegeven.
Voor ouders van geïnteresseerde leerlingen is er dan
op vrijdagavond 25 augustus om 19.00 uur een
informatiebijeenkomst.
Meer informatie volgt dus, maar het is misschien
handig om dit tijdstip vast te reserveren.
WELKE SPULLEN HEB JE NODIG?
Voor de brugklassers, maar ook goed om even te
checken voor de andere leerlingen!
etui met inhoud: vijf pennen, twee
potloden, gum, puntenslijper,
passer, geodriehoek, schaar, lijmstift,
markeerstift, vijf kleurpotloden.
eenvoudige agenda
een 24-rings multomap met inhoud
(ruitjes (1cm2)- en lijntjespapier )
tien schriften, lijntjespapier
gymkleding: sportbroek, t-shirt en
gymschoenen (zaalschoenen die niet
buiten gedragen zijn)
leerlingen sportklas: sportkleding en
schoenen voor buiten
oordopjes voor bij de computer
BOEKEN
De schoolboeken worden door de overheid betaald,
door de school besteld en op school afgeleverd. De
meeste boeken blijven op school, maar soms zullen
de leerlingen een werkboek mee naar huis nemen
om nog wat te leren of te maken.
U krijgt voor de schoolboeken dus geen rekening,
maar wel is er een ouderbijdrage van 85 euro voor
zaken als excursies, schoolreisje en het kluisje. Voor
een school als de onze waar de leerlingen ook vaak
buiten de school aan het werk gaan, is deze bijdrage
onontbeerlijk.
Bij de inschrijving van uw kind heeft u een formulier
ondertekend waarop u aangaf wat u gaat betalen.

In de maand september krijgt u een factuur hiervoor
toegestuurd.
PERONALIA
Aan het eind van vorig schooljaar hebben wij
afscheid moeten nemen van enkele collega’s.
De heer Van Veen gaf vorig jaar geen les meer, maar
was voor de meeste leerlingen een goede bekende.
Hij is met pensioen gegaan na meer dan veertig jaar
werken in het onderwijs, waarvan 17 jaar op onze
school. Wij hebben feestelijk afscheid van hem
genomen.
Voor de heer Van der Zaan en mevrouw Sen was er
helaas geen mogelijkheid om op onze school door te
gaan. Ook van hen hebben wij afscheid genomen.
Net als van de heren Van Gameren en Anthony. Zij
gaven enkele restantlessen en hebben zich daar goed
voor ingezet. Ook zij gaan nu verder op een andere
werkplek.
Leerplicht
Hieronder ziet u het overzicht van de vakantiedagen
voor het komende schooljaar.
Het is in de regel niet toegestaan om op andere
dagen vrij te nemen.
Mochten er bijzondere omstandigheden zijn, dan kan
extra verlof aangevraagd worden met behulp van
een verlofformulier dat bij de teamleiders te krijgen
is. Veenoord is hierbij gehouden aan de regels van
bureau leerplicht en zal de verlofaanvraag dus aan
die regels toetsen.
Zie verder de website
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/leerplicht/

VAKANTIEREGELING 2017-2018
Begint
Zomervakantie 2017
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie 2018

Zat. 14-10-2017
Zat. 23-12-2017
Zat. 24-02-2018
Vrij. 30-03-2018
Vrij. 27-04-2018
Zat. 14-07-2018

Eindigt
Zon. 20-08-2017
Zon. 22-10-2017
Zon. 07-01-2018
Zon. 04-03-2018
Ma. 02-04-2018
Zon. 13-05-2018
Ma. 21-05-2018
Zon. 26-08-2018

AGENDA
Maandag 21 augustus
Al het personeel is weer op school.
Woensdag 23 augustus
Start van het schooljaar, begintijden zie elders in
deze Nieuwsbrief.
Donderdag 24 augustus
Sportdag klas 3 en 4;
Wendag klas 1 en 2;
Start periode 1.
Vrijdag 25 augustus
Wendag klas 1, 2 en 3;
Klas 4 lessen volgens rooster;
Informatieavond ‘De Oosterschelde’ klas 3 en 4 om
19 uur.
Maandag 28 augustus
Start van de lessen volgens het gewone rooster.
Maandag 2 oktober
Informatieavond voor alle leerjaren.
Zaterdag 14 oktober
Start herfstvakantie.
Maandag 23 oktober
Eerste lesdag na de herfstvakantie.

