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OPEN DAG
De periode van aanmelding voor het nieuwe
schooljaar gaat weer beginnen. Op Veenoord houden
wij Open Dagen, Challengemiddagen en ontvangen
wij basisscholen.
Op Woensdag 22 januari 2020 en op zaterdag 15
februari zijn de Open Dagen.
Omdat wij woensdag de school klaar moeten zetten,
zullen de lessen om 10:45 uur afgelopen zijn. Alleen
leerlingen die van te voren gevraagd zijn om te
helpen, mogen dan nog op school zijn.
De Open Dag is woensdag 22 januari van 14.00 –
20.00 uur en zaterdag 15 februari van 10.00 – 14.00
uur.
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uitvoering gegeven en daarna de buurtcoaches zelf
aan het dansen gezet. Het is een succesvolle middag
geworden!
TRAILER
De trailer van Veenoord is vernieuwd. Met de
leerlingen van nu is een filmpje gemaakt dat een
goede introductie van ons onderwijs en de nieuwe
plannen geeft. Op onze instagram en facebook
accounts is de trailer al te zien! Check
www.veenoord.info
FACTUUR OUDERBIJDRAGE
Veel ouders hebben inmiddels de ouderbijdrage
voldaan. De bijdrage wordt geïnd via de organisatie
WIScollect; dit vereenvoudigt de betaling aanzienlijk.
Het is ook 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!
DOELEN
Het team van Veenoord heeft als speerpunten:
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?!

SPORTCREW
De Veenoord sportcrew is helemaal in het nieuw
gestoken en gaat weer drukke maanden tegemoet.
Ze assisteren bij sportdagen van basisscholen,
helpen bij de Koningsspelen en bij sportevenementen
van de gemeente. De outfit zorgt voor goede
herkenbaarheid.
DANSGROEP
De buurtcoaches van Rotterdam moesten een
workshop dansen krijgen en dan is het natuurlijk de
Veenoord dansgroep die daarvoor gevraagd wordt.
De groep is maandag 20 januari met de aanvoerders
Rueelly Brunken en Raquel Furtado naar SKVR in
Rotterdam centrum gereisd en heeft daar een

SIMULISE EN LOB
Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) 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.
Om het dossier bij te houden dat elke leerling voor
LOB moet hebben, gebruikt Veenoord een digitaal
portfolio: Simulise. In leerjaar 1 en 2 hebben de
leerlingen een profiel aangemaakt in Simulise en de
eerste opdrachten komen er al in te staan.
Misschien is het ook leuk om er samen thuis in te
kijken, vraagt u uw kind ernaar?!

CITO
Na de voorjaarsvakantie gaat leerjaar 2 beginnen
met CITO 2. Deze leerlingen hebben in klas 1 al de
CITO 0 en CITO 1 gemaakt, zodat met deze nieuwe
testen een goede voortgangsrapportage te geven is.
Samen met de lessen voor LOB en de bliksemstage
kan dan later in het schooljaar een verantwoorde
keuze gemaakt worden voor de profielkeuze in
leerjaar 3.
E-MAILADRES
De Nieuwsbrieven en de kortere actuele berichten
worden 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.

AGENDA
Woensdag 22 januari
Open Dag van 14:00-20:00 uur
Maandag 27 januari
Voorstelling IFFR(Internationaal Film
Festival Rotterdam)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
Dinsdag 4 februari
Rotterdams wijktheater: voorstelling
identiteit voor leerjaar 2
Vrijdag 7 februari
Studiedag voor het personeel. De
leerlingen zijn vrij.
Zaterdag 15 februari
Open Dag van 10.00-14.00 uur
Woensdag 19 februari
Challenge middag van 14.00-16.00 uur
Maandag 24 februari
Eerste dag voorjaarsvakantie
Vrijdag 28 februari
Laatste dag voorjaarsvakantie
Woensdag 4 maart
Inschrijfdag voor nieuwe brugklassers van
14.00-20.00 uur. De lessen gaan gewoon
door.
LEERPLICHT EN PATS
Als een leerling binnen vier weken 16 uur
ongeoorloofd verzuim heeft, wordt ‘automatisch’ een
melding gedaan bij bureau leerplicht. Het is dus
belangrijk dat als een leerling een geldige reden
heeft voor verzuim, dit op tijd gemeld wordt door
ouders/verzorgers. Mocht na twee weken nog steeds
als melding OA (ongeoorloofd afwezig) in Magister
staan, dan wordt dat niet meer door ons aangepast.
Als een leerling zes aaneengesloten schooldagen ziek
is of vier keer in twaalf schoolweken ziekgemeld is,
zal die leerling samen met ouder/verzorger
uitgenodigd worden voor een gesprek met de
schoolverpleegkundige. Deze Preventieve Aanpak
Terugdringing
Schoolziekteverzuim
(PATS) is een
samenwerking
tussen school,
leerplicht, CJG en
ouders/verzorgers.
VOLGT U ONS?
Veenoord is ook
actief op Facebook
en Instagram! De
adressen zijn te
vinden via de
website
www.veenoord.info

