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PR MOMENTEN
De Open Dag van 22 januari was een succes: wij
hadden een record aantal leerlingen met hun
ouders/verzorgers op bezoek. Op zaterdag 15
februari is er van 10-14 uur de laatste Open Dag.
Op woensdagen 19 februari en 11 maart 2020 zijn er
nog Challengemiddagen: inloopmiddagen voor groep
8 leerlingen waarbij zij zelf aan de slag gaan met
challenges.
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STUDIEDAG
Vrijdag 7 februari is er een studie- en ontwikkeldag
voor al het personeel. De leerlingen hebben dan geen
les. De school is wel bereikbaar.
TRAILER
Heeft u onze nieuwe trailer, de promotiefilm van
onze school, al gezien? Via een klik op de foto of via
de websit www.veenoord.info is hij te vinden.

WERKZAAMHEDEN RET LIJN 2
Onderstaand bericht ontvingen wij van de RET.
Één van de grootste spoorvervangingsprojecten van
de RET dit jaar zijn een reeks tramwerkzaamheden
aan het spoor van tramlijn 2. Na jaren van intensief
gebruik is het spoor aan vervanging toe zodat we
veilig, snel en comfortabel kunnen blijven reizen.
In verschillende fases wordt er tussen 10 februari en
17 juli gewerkt aan het spoor op de Reyerdijk, het
Kreekhuizenplein, Beukendaal en het Breeplein.
Gedurende deze periode vervallen een aantal haltes.
Fase 1: van maandag 10 februari t/m maandag 1
juni wordt er gewerkt aan de Reyerdijk. De
werkzaamheden hebben gevolgen voor reizigers van
tramlijn 2.
Tram op Zuid
Voor deze werkzaamheden is er de pagina
www.ret.nl/tramopzuid waar reisadvies per vervallen
halte en actuele informatie over de werkzaamheden
te vinden is.
Onze tip aan de leerlingen: stap op de halte station
Lombardijen over op buslijn 70, 143, 144 of 183 en
stap uit op Keizerswaard. Het zal iets meer tijd
kosten, dus ga eerder van huis weg: de
werkzaamheden zijn geen argument voor een ‘te
laatkaart met reden’.
Extra tip: kom op de fiets!
VERTEL VRIJHEID
In het domeinleren van leerjaar 1 is gestart met het
project Vertel vrijheid. Het is een breed programma
met daarin een bezoek aan het Museum Rotterdam
’40-’45 NU, workshops van een rapper, de opname
van een clip in april en een voorstelling op school in
mei. U gaat hier nog veel van horen!

INTELLIGENTE LANTAARNPALEN
Op vrijdag 31 januari is de onthulling van de CENT-R
geweest door wethouder Kathmann. De zogenaamde
slimme lantaarnpalen staan pal voor onze school.
Meer info op:
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/cent-r/
Eén parkeerplaats is exclusief bestemd voor E-cars.
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
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
Challengemiddag van 14.00-16.00 uur
Maandag 24 februari
Eerste dag voorjaarsvakantie
Vrijdag 28 februari
Laatste dag voorjaarsvakantie
Vanaf maandag 2 maart
Afname CITO 2 in leerjaar 2
Woensdag 4 maart
Inschrijfmiddag voor nieuwe brugklassers
van 14.00-16.00 uur. De lessen gaan
gewoon door.
Donderdag 5 maart
Sollicitatieproject voor leerjaar 3
Dinsdag 10 maart
Workshop Brass met je Klas voor leerjaar
3 bij de SKVR op de Hennekijnstraat.
Woensdag 11 maart
Challengemiddag van 14.00-16.00 uur
Maandag 16 maart
Dance4life, voorlichting Workshops voor
vier klassen over seksueel
grensoverschrijdend gedrag
Dinsdag 17 maart
Bezoek leerjaar 1 aan het
Verzetsmuseum Rotterdam
Maandag 23 maart
Dance4life, voorlichting Workshops voor
vier klassen over seksueel
grensoverschrijdend gedrag
Dinsdag 24 maart
Leerjaar 1 naar MMR JINC
Dinsdag 24 tm donderdag 26 maart
Londenreis leerjaar 4
Woensdag 25 maart
Bliksemstage leerjaar 2
Donderdag 26 maart
Leerjaar 2 naar MMR JINC
Bliksemstage leerjaar 1
Carrièrecoach leerjaar 4
Maandag 30 en dinsdag 31 maart
Voorjaarsgesprekken leerjaar 1 tm 3
Er zijn geen lessen.
VOLGT U ONS?
Veenoord is ook actief op Facebook en Instagram! De
adressen zijn te vinden via de website
www.veenoord.info

