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WELKOM OP VEENOORD 
Deze Nieuwsbrief is voor de ouders/verzorgers 
en alle 60 leerlingen van onze nieuwe 
brugklassen. 
We hebben dit jaar geen informatieavond 
gehouden vanwege de coronamaatregelen. Wij 
vonden het onverantwoord om aan het einde 
van het schooljaar met veel nieuwe mensen in 
de school bij elkaar te komen. Wij hebben dit 
wel gemist! Het is erg leuk om elkaar voor de 
zomervakantie alvast te zien en kennis te 
maken met de coach (en andersom). 
 
Drie van onze huidige brugklassers hebben een 
vlog gemaakt waarin zij je laten kennismaken 
met de school en met de mensen. Bekijk die 
vlog op ons YouTube kanaal, rechtstreeks door 
op vlog te klikken en anders door naar 
youtube.com te gaan en dan te zoeken op 
Veenoord vmbo. 
 
Om het schooljaar goed te laten starten kiezen 
wij er bovendien voor om vrij snel aan het 
begin van het schooljaar een startgesprek van 
leerling en ouder/verzorger met de coach te 
houden. Er zijn dan al een paar startdagen en 
enkele lesdagen geweest, dus kunnen de eerste 
indrukken al in dat gesprek worden 
meegenomen. 
In deze Nieuwsbrief staat wat informatie die 
ook naar de andere leerlingen is gegaan en 
natuurlijk over wat zaken die vooral voor de 
brugklassers van belang zijn. 
 
WAT WEETJES 

- In de laatste week van augustus krijgt u 
een brief met de precieze begintijden in 
het nieuwe schooljaar en wat andere 
zaken. 

- De school is tot en met 22 juli 2020 
bereikbaar, daarna begint de 
zomervakantie 

- De leerlingen beginnen op woensdag 2 
september 2020, al het personeel is 
vanaf maandag 31 augustus weer 
aanwezig. De school is weer bereikbaar 
op donderdag 27 augustus. 

- Op speciaal verzoek al de lijst met zelf 
aan te schaffen spullen: 

o etui met inhoud: vijf pennen, 
twee potloden, gum, 

puntenslijper, passer, 
geodriehoek, schaar, lijmstift, 
markeerstift, vijf kleurpotloden. 

o eenvoudige agenda 
o twee A4 schriften met ruitjes van 

1cm2, tien schriften, 
lijntjespapier 

o gymschoenen (zaalschoenen die 
niet buiten gedragen zijn). Alle 
brugklasleerlingen krijgen een 
sporttenue van Veenoord. 

o leerlingen sportklas: sportkleding 
en schoenen voor buiten 

o eenvoudige rekenmachine, op 
school is een rekenmachine te 
koop die voor alle vier leerjaren 
geschikt is; informatie hierover 
volgt later 

o oordopjes voor bij de computer 
o woordenboek Nederlands 
o schooltas 

 
EMAIL 
Alle berichten van onze school worden naar de  
emailadressen van de ouders/verzorgers 
verstuurd. Dat hebben wij ook met deze 
Nieuwsbrief gedaan. U bent sneller op de 
hoogte en de links zijn direct te gebruiken. Als 
u deze Nieuwsbrief niet via de email hebt 
ontvangen, is het emailadres mogelijk niet goed 
bij ons in gevoerd. Stuurt u dan met uw eigen 
emailadres een bericht aan info@veenoord.info, 
wel graag met de naam van uw kind erbij. 
  
COACHES 
De coaches van onze brugklassen zijn 
1A Dhr Rijlaarsdam 
1B Mevr Van Dam en 
     Dhr Groeneveld 
1C Mevr Van Huuksloot 
Deze brief wordt na dinsdag 14 juli ook per post 
verstuurd. Bij het adres staat dan ook de klas 
vermeld waar je bent ingedeeld. 
 
CORONA UPDATE 
Het kabinet heeft eerder besloten tot een aantal 
versoepelingen op scholen. O.a. is de 1,5-
meter-afstand-regel tussen leerlingen onderling 
komen te vervallen. Veenoord heeft ervoor 
gekozen om de aanpak (combinatie van online-
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lessen en lessen op school) voort te zetten tot 
aan de zomervakantie.  
 
Na de zomervakantie zullen we weer gaan 
werken met hele klassen op school en gaan 
leerlingen weer volgens een regulier rooster 
lessen volgen. De 1,5-meter-afstand-afspraak 
blijft wel gelden voor medewerkers. Ook zullen 
we vasthouden aan het geregeld wassen van de 
handen. Leerlingen verdienen een groot 
compliment voor de afgelopen maanden.  
 
Na de heropening op 2 juni j.l. hebben 
leerlingen zich uitstekend gehouden aan alle  
strenge hygiënemaatregelen. Onder moeilijke 
omstandigheden is het de meeste leerlingen 
gelukt om het jaar goed af te ronden en over te 
gaan naar het volgende leerjaar. Van de 
vierdeklassers is maar liefst 98% geslaagd! 
 
STARTGESPREKKEN 
Op maandag 14 september presenteren alle 
leerlingen hun doelen en plannen voor de 
komende periode aan hun ouder/verzorger en 
hun coach. Wilt u deze dag alvast vastleggen in 
uw agenda. Voor een goed schooljaar is het 
belangrijk dat leerling, school en ouders op één 
lijn zitten. Ouders van nieuwe leerlingen krijgen 
gelijk hun inlogcode voor Magister en kunnen 
voor vragen hierover terecht bij onze 
schooloudercontactpersonen, mevrouw Mahsan 
en mevrouw Vrutaal. 
Er zijn die dag geen lessen. 
 
BOEKEN 
De schoolboeken worden door de overheid 
betaald, door de school besteld en op school 
afgeleverd. De meeste boeken blijven op 
school, maar soms zullen de leerlingen een 
werkboek mee naar huis nemen om nog wat te 
leren of te maken. 
U krijgt voor de schoolboeken dus geen 
rekening, maar wel is er een ouderbijdrage van 
90 euro voor zaken als excursies, schoolreisje 
en de sport- of lifestyleactiviteiten.  
Bij de inschrijving van uw kind heeft u een 
formulier ondertekend waarop u aangaf wat u 
gaat betalen. 
In de maand september krijgt u via uw e-
mailadres een betaalverzoek hiervoor 
toegestuurd.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook, Insta & YouTube 
Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten 
die op Veenoord plaatsvinden? Volg dan de 
school op:  
 
Instagram 
https://www.instagram.com/veenoordvmbospor
tlifestyle/ 
 
Facebook 
https://www.facebook.com/veenoord/ 
 
Leuke filmpjes vindt u op het YouTubekanaal 
Veenoord YouTube 
 
En natuurlijk via de website: 
www.veenoord.info  
 
Goede vakantie! 
Alle medewerkers van Veenoord wensen u een 
fijne en gezonde vakantie. We zien elkaar weer 
in september!  
 
 


