Aan de ouders/verzorgers van al onze leerlingen

Wij hebben de volgende nieuwtjes voor u:


Vandaag is de tweede kennismakingsochtend voor de nieuwe brugklasleerlingen. Het gaat met de aanmeldingen de goede kant op!



De gesprekken van de ouders/verzorgers met hun zoon/dochter en met de mentor zijn voor het overgrote deel geweest. De leerlingen hebben
hun cijfers en hun stand van zaken met de vaardigheden gepresenteerd en hun nieuwe doelen geformuleerd. Wij hebben veel positieve
reacties mogen ontvangen. Natuurlijk zullen wij deze gesprekken weer evalueren en hopen ze de volgende keer nog beter te maken.



Donderdag 22 maart is er van 19.30 – 22.00 uur een discoavond op Veenoord. Leerlingen hebben hierom gevraagd en hebben de discoavond
mee helpen organiseren.



Deze week hebben wij mentorlessen aan het gewenste gedrag op discoavonden verzorgd. Wij vinden het belangrijk dat deze avonden er zijn,
maar willen onze waarden respect en veilig wel in het gedrag van iedereen terugzien. De beloning is duidelijk: een gezellige, veilige, extra
discoavond waar iedereen het naar de zin heeft.
Een leerling die tóch de grens overgaat zal direct met maatregelen te maken krijgen. Hij/zij wordt naar huis gestuurd, ouders worden
geïnformeerd en de leerling is dit schooljaar niet meer welkom op schoolavonden en het schoolreisje
Het is natuurlijk logisch dat de leerlingen naar al het personeel luisteren.
Het zou goed zijn als u het hier thuis ook met uw kind over heeft.



Maandag 26 maart is er een MR-vergadering om 15:30 uur.



Op woensdag 28 en donderdag 29 maart zijn er bliksemstages voor klas 1 en 2.



Vrijdag 30 maart en maandag 2 april zijn vrije dagen in verband met Pasen.



Veel ouders hebben de oudertevredenheidspeiling al ingevuld en daar zijn wij blij mee. Het zou fijn zijn als degenen die dit nog niet gedaan
hebben dit alsnog doen. Dit kan nog tot 27 maart. Mocht u hier hulp bij willen, dan kunt u natuurlijk altijd op school terecht. Maandag 26
maart is daarvoor de handigste dag, want dan zijn de schooloudercontactpersonen aanwezig.



Op vrijdag 23 maart gaan wij het schoolreisje vastleggen. Alleen leerlingen waarvoor uiterlijk donderdag 22 maart het schoolgeld betaald is
kunnen mee. Wij zouden anders tegen hoge annuleringskosten oplopen voor leerlingen waarvoor toch niet is betaald.



Woensdag 28 maart is er van 16-18 uur een baseball toernooi op het buitenterrein van de Portland Poema’s. De leerlingen van het Veenoord
team hebben hard getraind om hier zo goed mogelijk te presteren.



Na de paasvakantie wordt het sollicitatieproject voor klas 3 gehouden: leerzaam, uitdagend en spannend!

Wij hopen u hiermee weer voldoende informatie te hebben gegeven.

Met vriendelijke groet,

Theo Peters
locatieleider en teamleider onderbouw

