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KERST 
De school is al een week helemaal in kerstfeer, zoals 

u bij het voortgangsgesprek hebt kunnen merken. De 
gebruikelijke kerstversiering en een mooie 
kunstkerstboom in de aula. In lokaal 3 (klas 1A) en 
lokaal 6 (klas 1B) staat een mooie houten kerstboom 
die de leerlingen zelf gemaakt hebben tijdens de 
lessen domeinleren. Een mooie Challenge! 

 
Donderdag 19 december wordt er in alle klassen een 
kerstmaaltijd gehouden en is er aansluitend een 
kerstgala. 
De kerstmaaltijd begint om 17:30 uur en is een 

klassenactiviteit die verplicht is voor alle leerlingen.  
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). 
 

Aansluitend aan de kerstmaaltijd is er een Kerstgala 
tot 21:30 uur.  Het Kerstgala is niet verplicht, maar 
wel gezellig! Tijdens het gala zal er vooral positieve 
muziek gedraaid worden die aansluit bij de gedachte 
van Kerst. In de mentorlessen zal gesproken worden 
over het gewenste gedrag van leerlingen tijdens het 

gala. Leerlingen die niet aan dat gedrag voldoen, 
worden naar huis gestuurd en zijn dit schooljaar niet 

meer welkom op schoolfeesten. Het Kerstgala is om 
21.30 afgelopen en we verwachten dat leerlingen 
daarna gelijk naar huis gaan en niet bij school of 
ergens anders blijven hangen. Wij zouden het op 
prijs stellen als u uw kind ophaalt bij school.   
 
KEUZEVAKKEN ZIJN AFGESLOTEN 
De eerste periode is afgesloten en daarmee ook het 
eerste keuzevak van dit schooljaar voor onze derde- 
en vierdeklassers. Het zijn echte Challenges 
geworden! Zo hebben leerlingen een maaltijd 
gekookt, een pindamachine ontworpen en gemaakt, 

een presentatie gemaakt en gegeven, een deelles 
sport en bewegen gegeven enzovoorts.   
 
MAGISTERNIEUWS 
Een eigen wachtwoord 

De ouders/verzorgers van onze leerlingen hebben 

een eigen inlog voor Magister. Na de inschrijving van 
uw eerste kind bij een school van ons bestuur, LMC-
Rotterdam, krijgt u aan het begin van het schooljaar 
een inlogcode.  
Als u de code niet meer heeft, of als u een eigen 
wachtwoord wilt maken, kunt u dit doen door bij het 
invoerscherm op wachtwoord vergeten te klikken. 

U krijgt dan via de e-mail een code gestuurd, waarna 
u een eigen wachtwoord kunt invoeren. Dit werkt 

natuurlijk alleen als uw e-mailadres in Magister 
genoteerd staat! De gebruikersnaam bestaat uit de 
voorletters en achternaam van de eerste 
ouder/verzorger. Geen puntjes! 
Beeldmateriaal van uw kind 
In het schooloudercontact dat bij de aanmelding van 

uw kind is getekend, is het gebruik van 
beeldmateriaal al geregeld. Nu kunt u via Magister 
echter uw toestemming wat meer specificeren. Als u 
deze weken inlogt in Magister zal er een 
vragenscherm hierover komen. Neemt u dit even 
rustig door, zodat u niet voor verrassingen komt te 

staan. 
 

FACTUUR OUDERBIJDRAGE 
Veel ouders hebben inmiddels de ouderbijdrage 
voldaan. De bijdrage wordt geïnd via de organisatie 
WIScollect; dit vereenvoudigt de betaling aanzienlijk. 
Natuurlijk blijft het mogelijk om de ouderbijdrage op 

school contant of per pin te voldoen. 
Ouders voor wie het lastig is om de bijdrage te 
voldoen: de stichting Meedoen in Rotterdam kan 
onder bepaalde voorwaarden de schoolreis betalen. 
Voor meer informatie: 
https://www.meedoeninrotterdam.nl/ . Doet u dan 
wel op tijd een aanvraag hiervoor, de stichting 

betaalt niet achteraf! 
 
LONDENREIS 
De leerlingen van klas 4 hebben dit jaar weer de 
mogelijkheid om eind maart een driedaagse reis naar 

Londen te maken. Het is wel belangrijk dat er een 

minimaal aantal deelnemers is. Vorige week is de 
factuur verstuurd. Als er op 20 december genoeg 
betalende deelnemers zijn gaat de reis definitief 
door. 
Ouders die dit via stichting Meedoen willen regelen 
moeten er rekening moeten houden dat er een 
maximum aan de bijdrage verbonden is.  

 
 

Nieuwsbrief 
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DOMEINLEREN, KEUZEVAKKEN, … 
 
In de vorige Nieuwsbrief stond 
de verkeerde fotograaf, het 

moet zijn: Rogailo Nadort, VE1B 

 
 
 
 
 

 
 

DOELEN 
Het team van Veenoord heeft als speerpunten voor 
de komende weken: 
De leerling is op school met een schooltas met 
daarin: Veenoordmap, etui met pennen en potloden 
en een rekenmachine 

De leerling is op tijd en startklaar aan het begin van 
de les 
Gebruik van een mobiel is alleen in de aula 
toegestaan en alleen buiten de lestijden. 
Helpt u ons mee om deze doelen te bereiken?! 
 

E-MAILADRES 

Deze Nieuwsbrief, maar ook de kortere actuele 
berichten, wordt per e-mail verstuurd. Het is dus 
belangrijk dat uw e-mailadres altijd up to date is. U 
kunt dit via Magister altijd aanpassen of u kunt dit 
via de administratie of de mentor doorgeven. 
 
SIMULISE EN LOB 

loopbaanoriëntatie is een belangrijk 
onderdeel van het onderwijs in 
Nederland. Op Veenoord zijn wij daar 
heel actief mee bezig. Denk maar aan 
de stages en de vele JINC activiteiten: 
bliksemstage, Ondernemen doe je zo, 

WerkWijs, Carrièrecoach enzovoorts.  
Het is belangrijk dat de leerling 
daarvan een overzicht heeft. De 

leerlingen van leerjaar 1 en 2 hebben 
daarvoor toegang tot een eigen profiel 
in het digitale onlineprogramma 
Simulise. Zo’n profiel heeft wel wat 

weg van een facebook profiel en heeft 
heel veel mogelijkheden. Zo kan de 
leerling ook zijn ouder/verzorger 
uitnodigen om een kijkje te nemen en 
kan het portfolio ook meegenomen 
worden na het vierde jaar. Handig bij 
de inschrijving op een MBO of bij de 

sollicitatie op een baan. 

Behalve LOB activiteiten kan natuurlijk ook het 
rapport erin gezet worden en zal waarschijnlijk de 
volgende presentatie met behulp van dit programma 
gedaan worden.  

 

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

 
 

 
 
 
 

AGENDA 
Maandag 16 december 
Wat me niet breekt, workshop leerjaar 1 
Dinsdag 17 december 

Wat me niet breekt, theatervoorstelling in 
de Schouwburg voor leerjaar 1 
Donderdag 19 december 
Kerstmaaltijd en discoavond van 17:30-
21:30 uur 
Vrijdag20 december 
Geen lessen vanwege extra activiteiten 

donderdag. Opruimdag 

Maandag 23 t/m zondag 5 januari  
Kerstvakantie 
Dinsdag 14 januari 
IFFR (Internationaal FilmFestival 
Rotterdam) workshop Big Shorts voor 
leerjaar 1 

Woensdag 22 januari 
Open Dag van 14:00-20:00 uur 
Maandag 27 januari 
Voorstelling IFFR Big Shorts voor klas 1 
Dinsdag 28 januari 
Bliksemstage leerjaar 1 

Woensdag 29 januari 
Challengemiddag voor leerlingen groep 8 
Donderdag 30 januari 
Bliksemstage leerjaar 2 
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