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SCHOOLREIS
Woensdag 17 mei gaan wij met onze leerlingen op
schoolreis naar de Efteling. Om dit goed te laten
verlopen zetten wij de zaken nog even op een rijtje.

CITO
De tweedeklassers zijn de laatste weken bezig met
het maken van verschillende CITO toetsen. Hiermee
worden de vorderingen van de leerlingen vastgesteld
en het niveau bepaald voor de onderdelen
Nederlands, rekenen, Engels en wiskunde. Aan de
hand van deze CITO toetsen en de adviezen van de
docenten wordt bepaald of de leerlingen in klas 3 de
basisberoepsgerichte leerweg of de
kaderberoepsgerichte leerweg gaan doen. Ook kan
dan zichtbaar worden of misschien een enkel vak op
een ander niveau gedaan moet worden.
Op maandag 22 mei is er een ouderspreekavond
voor alle leerlingen van klas 2 en hun
ouders/verzorgers. U krijgt hiervoor een uitnodiging
van de mentor. U begrijpt dat het heel belangrijk is
dat dit gesprek plaats kan vinden.

- Iedereen moet om 8.45 uur op school zijn. We
vertrekken uiterlijk 9.00 uur: we wachten dus niet op
mensen die te laat komen!
- De regels van de school zijn ook tijdens deze
excursie van kracht. Het is daarbij extra belangrijk
om te allen tijde goed naar de docenten te luisteren.
- Je gaat met de school naar de Efteling en bent daar
dus ook het gezicht van de school. Wij verwachten
van jou dat je jezelf daarnaar gedraagt.
- Als er iets vervelends gebeurt, dan verwachten wij
van jou dat je direct contact zoekt met een docent
van de school. Er gaan meer dan genoeg docenten
mee. Samen kun je dan zoeken naar een mogelijke
oplossing.

FEYENOORD
Feyenoord wordt hopelijk kampioen en dat wil
Rotterdam weten!
Vanuit de gemeente, leerplicht en het schoolbestuur
hebben wij het bericht gekregen dat wij onze
leerlingen in de gelegenheid mogen stellen om naar
de huldiging te gaan, mits er niet te veel lessen
uitvallen.
Wij zullen maandag drie lessen geven, van 8.30 tot
10.45 uur. Daarna mogen de leerlingen naar huis om
daar de huldiging te bekijken. U kunt uw kind
natuurlijk ook toestemming geven om naar de
Coolsingel te gaan.
De school regelt geen bezoek aan de Coolsingel:
iedereen die daar heen gaat doet dit op eigen
verantwoording.
Openbaar vervoer naar het centrum kan alleen met
de metro! Informatie hierover op
http://www.huldigingfeyenoord.nl/
Op school zal de huldiging op een groot scherm in de
aula te volgen zijn. Leerlingen die daar samen naar
willen kijken kunnen dan van 11.15-12.00 uur eerst
een alternatief programma volgen.
ALS DE HULDIGING NIET DOORGAAT, ZAL OP MAANDAG HET
GEBRUIKELIJKE ROOSTER GELDEN!

- Telefoonnummer in geval van nood: 06-53857717
- Je moet zelf voor eten en drinken zorgen.
- Je moet om kwart voor vijf weer bij de goede
uitgang staan. De bus vertrekt uiterlijk om vijf uur.
- Wij zullen om ongeveer zes uur weer terug op
school zijn.
DE SCHOOLREIS IS ALLEEN VOOR LEERLINGEN WAARVOOR HET
SCHOOLGELD BETAALD IS, DE ANDERE LEERLINGEN BLIJVEN
THUIS.

RUIMTEGEBREK, MAAR OOK PRAKTISCH
In deze Nieuwsbrief is nu geen ruimte meer voor de
agenda of voor foto’s van onze evenementen. Het is
daarom goed om regelmatig een kijkje te nemen op
de website, op Facebook of op Instagram. U blijft
dan helemaal op de hoogte en heeft steeds de
nieuwste agenda.
EMAIL
Ouders waarvan het emailadres op school bekend is,
krijgen deze Nieuwsbrief ook via hun email
toegestuurd.
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Aan de ouders of verzorgers van onze leerlingen
Betreft: bezoeken aan de gebedshuizen

Geachte ouders of verzorgers,
Op Veenoord vinden wij het belangrijk onze leerlingen voor te bereiden op het samenleven in
de maatschappij. Rotterdam, en dus ook onze school, wordt bevolkt door mensen met veel
verschillende achtergronden. Wij vinden het heel belangrijk dat deze mensen zich allemaal
Rotterdammer voelen en zich verbonden voelen met elkaar. Hiervoor is het nodig dat
leerlingen kennis krijgen van elkaars achtergrond en dat zij gaan ontdekken wat hen bindt.
Een van de manieren om dit te bereiken is ons project ‘Op Bezoek’.
In dit project proberen wij onze leerlingen te informeren over elkaars manier van leven en de
gewoontes die daar bij horen. We gaan dan ook daadwerkelijk bij elkaar op bezoek. In het
najaar zijn wij op visite geweest bij de bewoners van het AZC en we hebben ons met elkaar
verdiept in de culturele achtergronden van deze mensen. Binnenkort gaan de bezoeken aan de
verschillende gebedshuizen plaatsvinden. De eerste klassen gaan een synagoge bezoeken , de
tweede klassen een kerk en de derde klassen een moskee. Vanaf komend jaar gaat er ook nog
een tempel bezocht worden.
Tijdens deze bezoeken krijgen de kinderen een rondleiding door de gebouwen en informatie
over de verschillende religies en de gebruiken die daar bij horen. Vanzelfsprekend wordt er in
de klassen ook aandacht besteed aan deze zaken, en wordt de leerlingen uitgelegd wat er van
hen wordt verwacht tijdens de bezoeken.
Op deze manier proberen wij op school vooroordelen weg te nemen. Ook proberen we
verantwoordelijkheidsgevoel voor de samenleving bij te brengen. Waarden als respect,
betrokkenheid en veiligheid, onze uitgangspunten op school, spelen hierbij een grote rol.
Verder proberen we in conflictsituaties gesprekken tussen leerlingen te stimuleren, zodat er
meer tolerantie en begrip voor elkaar ontstaat.
Mocht u over de bezoeken nog vragen hebben of mee willen gaan op bezoek, dan kunt u
contact opnemen met Marien van Huuksloot. Op onze website wordt u verder geïnformeerd
over de data van de bezoeken en het verloop hiervan.

Met vriendelijke groet,
De Op Bezoek werkgroep

