Nieuwsbrief 11 februari 2018

Aan de ouders/verzorgers van al onze leerlingen.
Wij hebben de volgende nieuwtjes voor uw:












Mevrouw Van Dam, docent Nederlands in de bovenbouw, is met
zwangerschapsverlof en heeft vrijdag een baby gekregen. Hij heet Mert. Alles is goed
met moeder en zoon, maar ook met vader. Wij hebben haar natuurlijk al van harte
gefeliciteerd! Een bericht sturen aan mevrouw Van Dam kan altijd via de school.
Ter herinnering: alle maandagen zal er een 45 minutenrooster zijn. De leerlingen zijn
uiterlijk 12:45 uur uit.
Maandag en dinsdag is er in de pauze gelegenheid om een roos te bestellen voor 2
euro. Deze roos kan dan op Valentijnsdag worden opgehaald en bezorgd worden bij
iemand die voor jou heel belangrijk is. De opbrengst gaat naar het goede doel dat wij
in de komende weken samen met de leerlingen gaan uitzoeken.
Elk jaar doen wij mee met het leesproject ‘Er was eens…’. Dit jaar is er een
nieuwigheidje: in de vierde klas is het thema: ‘Er zal eens …’. Dinsdag 13 februari
krijgen de vierde klassen een gastles hierover.
Woensdag 14 februari is er een inloopmiddag voor leerlingen van groep 8 van de
basisschool. De lessen gaan gewoon door, alleen kunnen er tijdens de les mensen in
de klas komen kijken.
De derdeklassers gaan donderdag 15 februari of vrijdag 16 februari naar ‘Brass in de
klas’ een muziekworkshop van de SKVR.
Maandag 12 februari start een nieuwe groep met Urban Skills For You (US4U). Zij
gaan gedurende twee weken hard werken aan het opdoen van vaardigheden. Na die
twee weken gaan zij gedurende dertien weken nog gevolgd worden door de mensen
die deze training geven. Het doel van dit alles is om te zorgen dat zij hun school op
Veenoord succesvol kunnen afsluiten en dan ook klaar zijn voor de maatschappij!

Op donderdag 22 februari zullen zij een presentatie geven aan de ouders en de docenten.




De MR van de scholengroep Palmentuin, Zuidrand en Veenoord vergadert maandag
19 februari om 15:30 uur.
Op 20 februari is er de eerste kennismakingsochtend voor nieuwe brugklassers.
Op vrijdag 16 februari is er de mogelijkheid om met een team jongens bovenbouw,
een team jongens onderbouw en een meisjesteam te voetballen op een toernooi tegen
Palmentuin en Zuidrand. Het toernooi vindt plaats in de topsporthal. Belangstellenden
kunnen zich opgeven bij de gymdocenten.

Ik hoop u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Theo Peters
locatieleider en teamleider onderbouw
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