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GESLAAGD  
Hoewel de uitslag van de herkansingen nog niet 
binnen is, kunnen wij nu al zeggen dat het examen 
succesvol is verlopen. Van de 59 kandidaten zijn er 

55 in één keer geslaagd! Bij de kaderberoepsgerichte 
leerweg gaat het zelfs om 100% geslaagden! De vier 
herkansers doen deze week hun uiterste best om 
toch met een diploma de school te verlaten. De 

diploma-uitreiking is op vrijdagmiddag 30 juni.  

 
DANSGROEP 
De leerlingen van Veenoord die via Challenge010 
meedoen aan de dansgroep hebben zaterdag 17 juni 

in het Oude Luxor geweldig gepresteerd: zij zijn 
kampioen van Rotterdam geworden! Op de 
Instagram en Facebook accounts van onze school is 

hier een filmpje van te zien. 
 
PRIJS CHALLENGE010 
Dat het goed is voor leerlingen om meer te bewegen 
is voor iedereen duidelijk. Het project Challenge010 
van Rotterdam Sportsupport probeert daar veel aan 
te doen. Door middel van subsidies en andere 

voorzieningen proberen zij de scholen hierin mee te 
krijgen. Veenoord heeft al vaker te horen gekregen 
dat zij een voorbeeldschool is in dit project. Nu 
krijgen wij zelfs een aparte prijs uitgereikt. Onze 

kleine school heeft de meeste deelnemers aan 
Challenge010 van alle scholen in Rotterdam! 

 
SUIKERFEEST 
Ouders die vanwege het Suikerfeest hun kind 
maandag 26 juni vrij willen hebben van school, 
kunnen dit met een briefje aanvragen bij de receptie, 
uiterlijk vrijdag 23 juni (morgen dus). Het kan ook 
door vandaag of morgen telefonisch contact op te 

nemen met de receptie. Vanuit Leerplicht is gesteld 
dat er één dag vrij gegeven mag worden. Als er niet 
van te voren verlof is aangevraagd, zal de leerling als 
ongeoorloofd absent worden gezet. 
 
CITO 

Zowel de eerste als tweedeklassers hebben hun CITO 

toetsen nu afgerond. Alle leerjaren krijgen nog 
diatoetsen te maken zodat wij een afgerond beeld 
krijgen van de vorderingen van onze leerlingen. 

 
VAKANTIEREGELING 2017-2018 

 Begint Eindigt 

Zomervakantie 2017   Zon. 20-08-2017 

Herfstvakantie Zat. 14-10-2017 Zon. 22-10-2017 

Kerstvakantie Zat. 23-12-2017 Zon. 07-01-2018 

Voorjaarsvakantie Zat. 24-02-2018 Zon. 04-03-2018 

Paasvakantie Vrij. 30-03-2018 Ma. 02-04-2018 

Meivakantie Vrij. 27-04-2018 Zon. 13-05-2018 

Pinksteren   Ma. 21-05-2018 

Zomervakantie 2018 Zat. 14-07-2018 Zon. 26-08-2018 

 
PROGRAMMA LAATSTE SCHOOLWEKEN 

De derdejaars gaan maandag 26 juni op stage, de 
eerste en tweedeklasser gaan hun laatste lesweek in.  
In de Nieuwsbrief van mei (staat nog op de website) 
bent u uitvoerig geïnformeerd over ons project Op 
Bezoek en het goede doel 'Save the Children'.  
Op maandag 3 juli is er een sponsorloop voor het 
Goede Doel en er is ook al met allerlei andere mooie 

acties geld opgehaald.  
Op dinsdag 4 juli gaan de leerlingen op Bezoek bij 

een kerk, moskee, synagoge. Volgend jaar breiden 
wij dit uit met een tempel en een bezoek aan het 
standbeeld van Erasmus. 
 
26/06 Suikerfeest  

26-30/06 Stageweek klas 3B, 3D en 3E 
27/06 Bezoek 2C aan zorgcentrum  
29/06 Eindfeest van 19.30-22.00 uur 
30/06 Examen-BBQ + Diploma-uitreiking  
03/07 Sponsorloop Save the Children   
04/07 Excursies Op Bezoek  

04/07 Kennismakingsavond 1e klas  
05/07 Uitreiking rapporten, zomervakantie 
voor de leerlingen! 

06/07 Personeelsdag, de school is gesloten 
12/07 Laatste werkdag personeel Veenoord, de 
school is op donderdag 17 augustus 2017 weer 
bereikbaar. 

De leerlingen krijgen een brief toegestuurd met 
het programma van de eerste schoolweek. 
23/08 De eerste schooldag voor de leerlingen 
 
Het personeel van 
Veenoord wenst iedereen 
een hele fijne vakantie toe! 

 
 
 

EMAIL 

Ouders waarvan het emailadres op school bekend is, 

krijgen deze Nieuwsbrief ook via hun email 

toegestuurd. 

jaargang 9, nummer 5, juni 2017 

mailto:info.ve@lmc-vo.nl
http://www.veenoord.info/

