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Nieuwsbrief 

 
  

 
 

KERSTVIERING 
Op donderdag 20 december houden wij op Veenoord 
de kerstviering. Dit doen wij normaal gesproken door 

eerst een klassenactiviteit te doen en daarna een 
discoavond. 
Vanwege het afgrijselijke schietincident op de school 
in Rotterdam-west en uit medeleven met de 
leerlingen, hun ouders/verzorgers en onze collega’s,  
vinden wij het echter niet gepast om een discoavond 

te houden. 
We zullen dus van 17.00 – 18.00 uur wel de 
kerstmaaltijd in de klas houden, maar de disco gaat 
niet door. Na de jaarwisseling zullen wij een andere 
avond hiervoor inplannen. 
De klassenactiviteit is verplicht. 
Alle leerlingen die bij de klassenactiviteit hebben 

meegedaan, hebben vrijdag geen les, tenzij zij nog 
schoolwerk open hebben staan of zich nog moeten 
melden vanwege te laten of absenties. Die leerlingen 
moeten zich op vrijdag om 9.00 uur melden bij de 
heer Wynia (bovenbouw) of de heer Peters 
(onderbouw). 
  

BASISSCHOOLLEERLINGEN 
Hoewel we nog niet halverwege dit schooljaar zijn, 
worden er al veel activiteiten georganiseerd voor de 

huidige leerlingen van groep 8. Er zijn al 
verschillende scholenmarkten geweest en 
informatieavonden op de basisscholen en op 

Veenoord hebben wij al een inloopmiddag gehad en 
een bezoekmiddag voor twee  basisscholen.  
In januari gaan wij meer van dit soort activiteiten 
krijgen. Op vrijdag 11 en maandag 14 januari komen 
er weer basisscholen op bezoek en op woensdag 23 
januari houden wij Open Dag. 
Mocht u familie, vrienden of kennissen hebben met 

kinderen in groep 8, dan is het fijn als u ze op deze 
momenten wilt wijzen. 
 
CJP 
Voor alle leerlingen van Veenoord is een CJP-pas 
besteld. Deze pas geeft recht op kortingen bij 
bijvoorbeeld filmbezoek, Game Mania, musea, Perry 

sport, Aktiesport, musicals, festivals, tijdschriften, 
Mediamarkt, Ben, Cashback en Eindsprint. 
Op CJP.nl kun je een overzicht krijgen van alle 
kortingen. 
Deze pas wordt voor alle leerlingen op school 
geactiveerd. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, 

dan kunt u dit tot 10 januari 2019 kenbaar maken bij 
de receptie of door een reactie op de e-mail van deze 
Nieuwsbrief. 

 
 

AGENDA 
Donderdag 20 december 

17.00-18.00 uur: kerstmaaltijd met de klas; 

Vrijdag 21 december 
Opruimen en dergelijke. Er zijn geen lessen. 
Leerlingen die nog werk moeten inhalen of nog 
meldingen op de meldlijst hebben, zijn om 9.00 
uur op school. 

Maandag 24 december 
Begin kerstvakantie 
Maandag 7 januari 
Eerst lesdag na de kerstvakantie 
Vrijdag 11 januari 
Bezoek basisscholen vanaf 13.30 uur 
Er is een ingekort rooster 

Maandag 14 januari 
Bezoek basisscholen vanaf 13.30 uur 
Er is een ingekort rooster 
Donderdag 17 januari 
Carrièrecoach: gesprek 3 voor klas 4 

Vrijdag 18 januari 
SKVR: workshop Big shorts voor klas 1C 

Dinsdag 22 januari 
SKVR: workshop Big shorts voor klas 1A en 1B 
Woensdag 23 januari 
Open Dag van 14.00-20.00 uur 
Er is een ingekort rooster 
Maandag 28 en dinsdag 29 januari 

Gaan voor een baan voor klas 2, 3 en 4 
Dinsdag 29, woensdag 30 en donderdag 31 
januari 
Bliksemstage klas 2 
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