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VOOR LEERLINGEN EN OUDERS VAN GROEP 7 EN 8                         
 

     
     

  

Welkom op het Veurs 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers van groep 7/8, 

Namens alle leerlingen en collega’s van het Veurs Lyceum 
wens ik jullie alvast een heel fijne kerstvakantie! Een mooi 
moment om terug te kijken op het afgelopen jaar en om 
vooruit te kijken naar de toekomst. Als je in groep 8 zit, 
denk je vast al na over waar je over een dik half jaar naar 
de brugklas wilt gaan. Een spannende en belangrijke 
keuze.  

Om je te helpen beslissen of het Veurs Lyceum goed bij jou 
past, hebben we veel informatie over onze school in onze 
brochure en op onze website, op Facebook en op Insta 
geplaatst en organiseren we veel verschillende 
activiteiten. In deze nieuwsbrief vind je natuurlijk alle 
informatie over de kennismakingsactiviteiten die er de 
komende tijd zijn. 

Heb je ondertussen vragen voor ons? Laat het ons weten! 
Mail naar: info@veurslyceum.nl.  

Met vriendelijke groet, 

Xandra Hesseling,  
teamleider brugklassen 

 

 

 

Persoonlijke rondleiding 
 
Wij bieden wekelijks persoonlijke rondleidingen in kleine 
groepjes aan voor leerlingen en ouders. Ze worden 
verzorgd door leraren van onze school. Je kunt dan 
natuurlijk ook al je vragen stellen over onze school. Wil je 
ons Technasium zien? Ons OLC? Onze kantine? Wil je zelf 
voelen hoe de sfeer is? Dat kan! 

Meld je aan voor een persoonlijke rondleiding! 

  

 
 

  

 

 
 

 

     
Facebook en Instagram 
Wij hebben dit jaar een vernieuwde Facebook 
pagina. Je vindt er allerlei nieuwtjes, foto’s en 
video’s die je een goed beeld geven van hoe onze 
school is. Volg ons: 
facebook.com/VeursLyceumLeidschendam  
 
Wij zijn natuurlijk ook te vinden op onze Instagram. 
Volg ons ook daar: @Veurs_Lyceum! 

 

 

#StudioVeurs 2.0 
Na de spectaculaire YouTube livestream #StudioVeurs van 
vorig jaar, hebben we dit jaar weer een fantastische live 
uitzending voor jullie gepland op vrijdag 20 januari om 
19.30 uur. Noteer het alvast in je agenda, want deze 
livestream wil je niet missen!  

Je maakt met deze uitzending op een leuke manier kennis 
met onze school, de mensen die hier werken en natuurlijk 
met leerlingen die hier op school zitten. 
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Maak kennis met 
het Veurs Lyceum!  
 
Het Veurs Lyceum organiseert na de kerstvakantie weer 
allerlei kennismakingsactiviteiten. Hieronder een 
overzicht met alle activiteiten in chronologische volgorde.  

Reserveer de data alvast in je agenda, dan hoef je niets te 
missen! 

Live uitzending #StudioVeurs 2.0 
Wanneer? Vrijdag 20 januari, 19.30-20.30 uur, online 
Opgeven? Niet nodig, er volgt via onze webpagina t.z.t. 
een link 
Voor wie? Leerlingen en ouders groep 7/8 
Wat? Leer het Veurs via een spetterend live programma 
kennen. 
 
Informatieavond voor ouders/verzorgers 
Wanneer? Dinsdag 24 januari, 19.30 uur, bij ons op school 
Opgeven? Niet nodig 
Voor wie? Ouders van groep 7/8 
Wat? Op deze avond informeren wij ouders over het Veurs 
Lyceum: wat maakt ons als school uniek? Wat zijn onze 
speerpunten? Op deze avond kunt u diverse presentaties 
volgen en al uw vragen stellen. 
 
Minilesjes voor leerlingen 
Wanneer? Woensdag 25 januari, 15.00-17.00 uur, bij ons op 
school 
Opgeven? Meld je hier aan! 
Voor wie? Leerlingen groep 7/8 
Wat? Op deze middag kunnen leerlingen lesjes volgen en 
kennismaken met nieuwe vakken zoals wiskunde, Frans, 
Technasium, en nog veel meer! 
 
Open Huis 
Wanneer? Vrijdag 3 februari, 16.00-21.00 uur 
Waar? Bij ons op school natuurlijk! 
Opgeven? Niet nodig, je kunt elk moment langskomen 
Voor wie? Leerlingen en ouders/verzorgers groep 7/8 
Wat? Je kunt op deze middag/avond onze school 
bezoeken en sfeer proeven. Vanzelfsprekend kunnen alle 
vragen worden gesteld. Er zijn op twee momenten 
presentaties van onze rector in de aula: om 16.30 en 19.30 
uur. 
 
Op onze website vind je ook informatie over onze school. 
Neem een kijkje! www.veurslyceum.nl.  

  

  

Open podium 
 
Een paar weken geleden werd het Open Podium van het Veurs 
Lyceum georganiseerd. De organisator en presentator, 
muziekdocente Rivkah van Engelenhoven, introduceerde de 
nieuwe schoolband, die niet alleen zelf optrad, maar ook andere 
leerlingen begeleidde bij de optredens.  
 
Er werd een filmpje gemaakt van een aantal optredens. 
Benieuwd? 
 

 
 
 
 
 
 
Masterclasses 
 
Speciaal voor groep 8-ers die extra uitdaging zoeken, 
hebben we de afgelopen weken drie masterclasses 
gegeven: één om kennis te maken met ons Technasium, 
één voor de Sportklas en één voor het gymnasium. 

Bij de Technasium Masterclass maakten de leerlingen in 
groepjes met zelf meegebrachte restmaterialen een 
kettingreactie van bewegingen. En dat was helemaal nog 
niet zo gemakkelijk! 
 
Tijdens de Gymnasium Masterclass leerden de leerlingen 
schrijven in het Oud-Grieks, hoe Dionysus werd geboren 
en werd er een waar of niet waar kwis gespeeld.  
 
De Masterclass Sport stond de eerste dag in het teken van 
dance challenges, springturnen en Pickleball. De tweede 
dag stond de vaardigheid samenwerken centraal en werd 
er naast Levend Stratego ook Fireball gespeeld. 
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