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TWEEDE RAPPORT
De tweede periode van het schooljaar is afgesloten.
Gedurende deze week kan er nog wel inhaalwerk
gedaan worden.
De rapporten worden vanaf 1 februari uitgedraaid en
kunnen dan aan de leerlingen worden meegegeven.
Natuurlijk is er ook nu weer gelegenheid om met de
mentor van uw kind in gesprek te gaan. Het initiatief
kan hierbij van de mentor uitgaan, maar natuurlijk
ook van u.
Voor de vierdeklassers is dit de laatste
gespreksronde voordat de examens gaan beginnen.
Een goed moment op de puntjes op de i te zetten.
Vanaf 8 februari zullen de gesprekken plaatsvinden.
STUDIEDAG
Op donderdag 28 januari is er een studiedag voor
alle personeelsleden van ons bestuur. De school is
dan gesloten, de leerlingen hebben vrij.
Alle personeelsleden zitten die dag op andere
scholen, dus wij zijn ook telefonisch niet bereikbaar.
Voor de leerlingen van klas 3A die dan stagelopen,
geldt dat de stage wél doorgaat, maar dat zij op een
vrijdag gecompenseerd worden. Dit wordt met hun
docenten geregeld.

VRIJ LEZEN…
Op Veenoord zijn wij vorig schooljaar een
programma gestart waarbij de leerlingen een paar
keer per week gaan lezen.
Dat lezen belangrijk is voor je ontwikkeling én voor
je schoolresultaten is allang aangetoond. Veel
kinderen hebben echter het plezier in het lezen
verloren of zelfs nooit gevonden. Zij doen zich
hiermee tekort!
Met dit project proberen wij ervoor te zorgen dat de
leerling weer zin krijgt in lezen en zo indirect werkt
aan betere schoolresultaten.
In de klas wordt een half uur gelezen uit een boek
dat de leerling zelf uitkiest, maar bij die keuze wordt
hij/zij natuurlijk wel geholpen. De school heeft veel
boeken, stripverhalen en tijdschriften gekocht.
Bovendien worden er omstandigheden geschapen
waardoor de zin in lezen nog meer gestimuleerd
wordt. Op diverse plekken in de school is hiervoor
speciaal meubilair aangeschaft.
Sommige klassen doen zelfs mee aan:…
…. ER WAS EENS
VEENOORD DOET MEE AAN VERHALENWEDSTRIJD

Er Was Eens is een verhalenwedstrijd waarbij
leerlingen uit het vmbo, in groepsverband, hun eigen
verhaal maken. De boeken die zij voor de wedstrijd
lezen, sluiten aan op hun eigen belevingswereld en
dienen als inspiratiebron.
Er Was Eens is een tweejaarlijks project, in januari
2016 gaat de derde editie van start. Leerlingen doen
in groepsverband aan Er Was Eens mee. Om
leerlingen te laten zien hoeveel manieren er zijn om
een verhaal te vertellen en om hen te laten zien hoe
een verhaal tot stand kan komen, wordt er een
gastles gegeven door een schrijver.
Uit alle inzendingen kiest een jury de drie beste
verhalen.

AGENDA
Woensdag 27 januari
De kunstklas gaat op excursie naar de
Kunsthal voor een tentoonstelling over Keith
Haring
Donderdag 28 januari
Studiedag voor al het personeel. De leerlingen
zijn vrij, de school is niet bereikbaar.
Dinsdag 2 februari
Enkele eerste klassen gaan op Bliksemstage
Testdag aangemelde nieuwe leerlingen
Woensdag 3 februari
Open Dag van 14-17 uur en van 19-21 uur.
De leerlingen hebben een 45 minutenrooster
tot 12 uur.
Donderdag 4 februari
Enkele eerste klassen gaan op Bliksemstage
Woensdag 17 februari
Inspectiebezoek. Er zullen verschillende lessen
door de inspecteur worden bezocht.
Donderdag 18 februari
Start van Ondernemen doe je zo! In klas 3B
en klas 3C.
Zaterdag 20 februari
Eerste dag voorjaarsvakantie
Maandag 29 februari
Eerste lesdag na de voorjaarsvakantie
Donderdag 3 maart
Bezoek van basisscholen aan Veenoord.
De leerlingen hebben een 45 minutenrooster
tot 12 uur.
Maandag 7 maart
BrassNGroove workshop CKV klas 3
OMGAAN MET PUBERS
Een groepje enthousiaste ouders met kinderen op
Veenoord of een andere school, heeft de cursus
Omgaan met Pubers van het Centrum Jeugd en
Gezin gevolgd.
Het was een geslaagde cursus waarbij de deelnemers
trouw bleven komen. Aan het eind van de cursus

KERST
Het lijkt al een hele tijd geleden, maar donderdag 17
december werd traditioneel de kerstviering gehouden
met een maaltijd op school. De leerlingen en hun
ouders hebben hun uiterste best gedaan op zeer
verschillende gerechten en de sfeer in de lokalen was
bijzonder goed.
Na afloop van de kerstmaaltijd werd de dag
afgesloten met een disco. De foto's hiervan vind je
op de website.
VERNIEUWDE WEBSITE
De mogelijkheden op internet veranderen dagelijks.
Het kan dan ook niet uitblijven dat de website soms
helemaal vernieuwd moet worden om zo de
verschillende mogelijkheden goed te kunnen
benutten.
De website www.Veenoord.info is volledig in een
nieuw jasje gestoken en daarbij is er een knipoog
naar de apps op de mobiele telefoon.
De website is zeker op die mobiele telefoon nu beter
toegankelijk. Mooi werk van mevrouw König en de
heer Van Vugt in samenwerking met Marco Otto, de
deskundige van het LMC.
WERK IN UITVOERING
In en buiten de school wordt hard gewerkt om de
school weer een fris uiterlijk te geven.
De schilders hebben in de kerstvakantie een groot
deel van de school geschilderd en dat heeft voor een
aardige metamorfose gezorgd. In de weken na de
kerstvakantie zijn de verschillende lokalen en
kantoorruimtes aan de beurt en in de
voorjaarsvakantie wordt de zaak dan afgerond.
Het schoolplein van Veenoord wordt deze weken ook
heringericht. De fietsenstalling komt op een andere
plaats en er komen meer zitjes. Natuurlijk blijft er
genoeg ruimte om nog actief te zijn in de pauze.
PERSONALIA
Op 18 januari is bij ons dhr. Visser gestart als docent
lichamelijke opvoeding voor twee tweede klassen en
twee derdeklassen.
Wij wensen hem veel succes en plezier met de
leerlingen op onze school.

werd een certificaat aan de ouders uitgedeeld tijdens
een gezellige afsluitende bijeenkomst.

