Beste ouder(s) en verzorger(s),
Het jaar 2021 is inmiddels al een aantal dagen oud. Nog niet te laat om u namens
het volledige team van Veenoord alle goeds toe te wensen voor het nieuwe jaar.
We hopen in 2021 natuurlijk verlost te worden van het Coronavirus en alle beperkingen die daar bij horen. De realiteit van nu is helaas anders. De komende weken
zit Nederland nog in een lockdown en zijn de scholen gesloten. Het is afwachten
of het aantal besmettingen daadwerkelijk gaat dalen en of de deuren van de
school op 18 januari weer open mogen voor alle leerlingen. Op 12 januari vindt
een nieuwe persconferentie plaats en horen we meer over het vervolg.
Net als de afgelopen periode zullen wij ons best doen om alle leerlingen op de
best mogelijke manier onderwijs en begeleiding aan te bieden. Daarbij hebben
wij, net als anders, uw hulp hard bij nodig. Heeft u vragen of zorgen zoek dan altijd contact met school. Veenoord is ook tijdens de lockdown telefonisch bereikbaar tussen 08.00-16.30.
In deze nieuwsbrief vindt u verder vooral praktische informatie over de komende
weken. Groet, A.J. Wynia (locatiedirecteur)
Online-lessen op school volgen Uitgangspunt is dat leerlingen vanuit thuis online de lessen zullen volgen. De eerste lockdown heeft ons wel geleerd dat een
aantal leerlingen moeite heeft om thuis aan het werk te gaan en lessen op een
goede manier te volgen. Het risico op achterstanden is daardoor groot. Voor deze
groep is het mogelijk gemaakt om lessen op school te volgen. Leerlingen volgen
het aangepaste rooster en zijn tijdens lesuren op school. Voorwaarde is wel dat
leerlingen zich aan de corona-richtlijnen houden: handen reinigen bij binnenkomst, mondkapje dragen in de gangen en Hangout, 1,5 meter afstand houden
tot personeelsleden en elkaar. Ook nu geldt dat leerlingen met klachten thuisblijven en zich laten testen. De coaches zullen vandaag nog contact opnemen met
ouder(s) en verzorger(s) van leerlingen die het betreft.

Sporten-in-de-buitenlucht!
Wat kan je doen?
05/01 Voetbal Onderbouw
06/01 Voetbal Bovenbouw
07/01 Honkbal Onderbouw
12/01 Honkbal Bovenbouw
13/01 Programma Onderbouw
14/01 Programma Boven
Wanneer en waar?
Sportsessie vindt altijd plaats
tussen 14.00-15.30
Op de velden van Hockeyclub
Feijenoord adres: Buitendijk
100

Onlinerooster Leerlingen vinden in Magister een aangepast rooster. Bij elk vak
staat een link in de agenda naar Microsoft TEAMS. Door te klikken op deze link
krijgt de leerling toegang tot de online-les. Deze methode werd voor de vakantie
ook al gebruikt en is bekend bij leerlingen. Net als op school verwachten we dat
leerlingen bij alle online-lessen aanwezig zijn en natuurlijk op tijd zijn ingelogd.
Als een leerling niet online aanwezig is zal de leerling absent gezet worden. Veenoord zal dan telefonisch contact met u opnemen. Is een leerlingen vaker niet aan- Aanmelden?
Dr. Van Pelt heeft al een bewezig in de online-les dan zal Bureau Leerplicht ingeschakeld worden.
richt gestuurd met een uitnodiHelaas kunnen we op dit moment een deel van de praktijkvakken en Sport & Be- ging via berichten in Magister.
Leerlingen hoeven alleen maar
wegen niet aanbieden. Wel kunnen leerlingen op vrijwillige basis sporten in de
een berichtje terug te sturen.
buitenlucht onder begeleiding van dhr. Groeneveld en dhr. van Pelt.
Online-les = camera aan Ook bij online-lessen verwachten we dat leerlingen
goed meedoen en er voor zorgen dat het schoolwerk op tijd af is. Op de vrijdag
wordt er online de schoolwerktijduren aangeboden waarin leerlingen onder begeleiding schooltaken kunnen afronden. Voorwaarde om leerlingen goed te kunnen begeleiden is dat er, net als in de klas, contact is tussen de docent en leerlingen (klas). Daarom is in overleg met de MR de schoolregel ingesteld dat tijdens
online-lessen leerlingen altijd de camera aan hebben staan. Deze afspraak kunt u
terugvinden in de schoolgids 2020-2021 die op de website te vinden is. Het
spreekt voor zich dat er geen opnamen (foto, film, geluid) gemaakt mogen worden.

Regen of sneeuw? Als het
weer te slecht is dan kan de
buitensport worden afgelast.
Afgelasting wordt bekend gemaakt op https://
www.instagram.com/
veenoordvmbosportlifestyle/ en
www.veenoord.info

