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Nieuwsbrief 

 
  

 
 

WE ZIJN BEGONNEN! 
De wendagen zijn volgens ons succesvol verlopen en 
de eerste indruk is dat het goed gaat met de klassen. 

Natuurlijk was het voor de nieuwe leerlingen 
wennen, maar de andere leerlingen moesten ook 

wennen aan het 
nieuwe rooster, de 
weekplanner, de 
nieuwe lestijden, het 

melduur en het zelf 
verantwoordelijk zijn 
voor je spullen. 
Er waren wat lastige 
momenten omdat het 
Magister rooster niet 
bleek te kloppen met 

het papierenrooster, 
de bel deed het soms 
op vreemde tijden, 

maar uiteindelijk kwam alles op zijn pootjes terecht. 

Op maandag 1 oktober houden wij een 
informatieavond voor alle leerjaren. Op die avond 
kan bij de mentor kennisgemaakt worden met het 

nieuwe weekrooster, de weekplanner, de 
keuzevakken, de schoolwerktijd en de ‘gewone’ 
schoolse zaken. Wij reken op uw komst: vanaf 19.00 
uur staan de koffie en de thee klaar en om 19.30 uur 
starten wij met het programma.  
  

STARTGESPREKKEN 
Aanstaande maandag 17 september zijn de 
startgesprekken van de leerlingen met hun ouders en 
de mentor(en). Sommige gesprekken vinden op een 
ander moment in de week plaats, maar in ieder geval 
zijn er op deze maandag geen lessen. 

Het is een belangrijk gesprek, want uw kind zal, 

samen met u en de mentor, de doelen voor de 
komende periode bepalen. Wat zijn de belangrijkste 
zaken waaraan de leerling gaat werken en wat is er 
nodig van de school en van thuis om de leerling 
daarbij te helpen. 
U heeft van de mentor van uw kind natuurlijk al een 
uitnodiging gehad, en anders is het belangrijk om 

maandag nog even contact met de mentor op te 
nemen.  
De mentoren van klas 3E zijn op cursus en houden 
de gesprekken dus op een andere dag. 
De ouders van nieuwe leerlingen krijgen hun 
inlogcode voor Magister. In de aula is de 

schooloudercontactpersoon aanwezig met een 

informatiestand en is er de mogelijkheid om onder 
het genot van een kop koffie of thee in te loggen in 
Magister. 

 
CHALLENGE010 
Vorige week zijn er promo's gehouden voor de vier 

sporten die Challenge010 dit schooljaar aanbiedt: 
zaalvoetbal, dansen, basketbal en kickboksen. Deze 

week konden leerlingen die hier belangstelling voor 
hebben een proefles volgen.  
Mensen van Challenge010 en onze docenten 
sport&bewegen hebbenal veel leerlingen gesproken 

en informatie meegegeven. Er zitten kosten aan 
verbonden, maar als dat een probleem is, dan kan er 
mogelijk een beroep gedaan worden op een 
gemeentefonds. Informatie hierover kunt u krijgen 
bij de heer Groeneveld. 
 
LUCKY GIRLS 

Woensdag 19 september gaan de leerlingen van klas 
2 naar een muziektheatervoorstelling in Islamunda 
het wijktheater bij winkelcentrum Keizerswaard. 
De voorstelling heet ‘Lucky Girls’ 
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LESTIJDEN 
De lestijden zijn na de eerste week iets aangepast. 
Voor maandag tot en met donderdag gelden de 
tijden die in de vorige Nieuwsbrief stonden: 

1e uur 8.30-9.00 uur 
2e uur 9.00-10.00 uur 
3e uur 10.00-11.00 uur 
pauze 
4e uur 11.30-12.30 uur 
5e uur 12.30-14.30 uur 
pauze 

6e uur 14.00-15.30 uur 
7e uur 15.30-16.30 uur 
 
Op vrijdag wijken de tijden af. Het half uur met de 
mentor is naar achteren verplaatst, zodat dan de 
week geëvalueerd kan 

worden. 
De lestijden, alleen op 

vrijdag, zijn: 
1e uur 8.30-9.30 uur 
2e uur 9.30-10.30 uur 
Pauze 
3e uur 11.00-12.00 uur 

4e uur 12.00-13.00 uur 
5e uur 13.00-13.30 uur ! 
Pauze 
6e uur 14.00-15.30 uur 
Op vrijdag is het zesde uur alleen voor leerlingen die 
nog zaken niet in orde hebben. Dat kan zijn omdat 
zij voor een enkel vak de weekplanner niet af hebben 

of omdat zij in die week te laat gekomen zijn. Het is 
ook een moment voor leerlingen die ziek zijn 

geweest om hun werk in te halen. 
 
FOTO’S 
Bijna alle leerlingen zijn op de foto gezet voor 

gebruik in magister, maar er is ook een actiefoto die 
de leerlingen kunnen gebruiken voor het persoonlijk 
maken van hun weekmap. Wij zijn zelf erg blij met 
het resultaat en volgens ons de leerlingen ook. 
Mochten wij de foto van uw kind ook voor publicaties 
willen gebruiken, dan zullen wij vooraf toestemming 
vragen. 

 
VOLGT U ONS? 
Veenoord is ook actief op Facebook en Instagram! De 
adressen zijn te vinden via de website 

www.veenoord.info  
 

AGENDA 
Maandag 17 september 
Startgesprekken op uitnodiging. 

Er zijn geen lessen. 

Woensdag 19 september 
Muziektheatervoorstelling Lucky Girls voor 
leerjaar 2 
Maandag 1 oktober 
Informatieavond voor alle leerjaren. De school 
is open om 19.00 uur, het programma begint 
om 19.30 uur. 

Dinsdag, woensdag en donderdag 2, 3 en 
4 oktober 
Elke derde klas gaat een keer naar SKVR 
‘Chrome’. Een beeldende kunst workshop: 
terug naar de beginjaren van de graffiti.  
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