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OPEN DAG
Woensdag 23 januari 2019, morgen dus!, houden wij
onze jaarlijkse Open Dag. De leerlingen zijn dan al
om 11 uur klaar met de lessen. Leerlingen die
meehelpen hebben van school een brief
meegekregen voor thuis. Dus zonder brief zijn de
leerlingen na 11 uur niet meer op school!
NIEUWE WEBSITE
De website van Veenoord is vernieuwd en daar zijn
wij blij mee. De inhoud is al redelijk op orde, maar
wij zullen de website elke week verder aanvullen.
Dus alle reden om regelmatig een kijkje te nemen:
www.veenoord.info
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AGENDA
Woensdag 23 januari
Open Dag van 14.00-20.00 uur.
De lessen zijn om 11 uur afgelopen
Dinsdag 29 januari
Bliksemstage voor leerjaar 1;
Gaan voor die baan leerjaar 2;
Woensdag 30 januari
Gaan voor die baan leerjaar 4
Filmvoorstelling Big Shorts leerjaar 1
Donderdag 31 januari
Carrièrecoach voor leerjaar 4
Bliksemstage leerjaar 2
Dinsdag 5 februari
Ets je stad voor klas 2C
Woensdag 6 februari
Inloopmiddag voor leerlingen van groep 8, de
lessen gaan gewoon door!
Donderdag 14 februari
Valentijnsdisco van 19.00-22.00 uur
(in plaats van de afgelaste kerstdisco)
EN HET INTERIEUR
De school heeft vorig jaar een nieuwe huisstijl
gekregen en zal zich de komende jaren steeds meer
in de richting van sport en gezondheid ontwikkelen.
Om dat ook in het gebouw tot uitdrukking te brengen
zijn er deze dagen zogenaamde visuals in de school
aangebracht en zijn de winkeltjes vernieuwd. Het is
nu al mooi, maar als straks ook de buitenkant klaar
is, moet u zeker een kijkje komen nemen!

SUPERSCHOOL
Weekblad Elsevier zet elk jaar
de resultaten van de scholen
voor voortgezet onderwijs in
Nederland op een rijtje. Dat
doen zij aan de hand van de
officiële cijfers van de
onderwijsinspectie.
Zij hebben daarbij vijftig
scholen in Nederland de
kwalificatie Superschool
gegeven en Veenoord is met
zijn kaderberoepsgerichte
leerweg de enige school in
Rotterdam die in die lijst staat!

