
 

     
 

NIEUWSBRIEF  #4           
 

     
 

VOOR LEERLINGEN EN OUDERS VAN GROEP 7 EN 8                         
 

     
      

  
 
 

Welkom op het Veurs 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers van groep 7/8, 
 
Allereerst een heel gezond en gelukkig 2023 gewenst! De 
januarimaand is aangebroken en dat betekent voor jullie 
veel scholen bezoeken en kennismaken. In deze 
nieuwsbrief het laatste nieuws over het Veurs Lyceum.  
 
Heb je vragen over onze school? Bezoek dan onze 
kennismakingsactiviteiten of mail ons via 
info@veurslyceum.nl. Wij beantwoorden jullie vragen 
graag!  
 
Wil je een persoonlijke rondleiding door onze school? Dat 
kan ook: Meld je hier aan! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Xandra Hesseling,  
teamleider brugklassen 

 

 

Insta en FaceBook 
 
Volg je ons al op Insta en Facebook? Daar posten we 
regelmatig nieuws over onze school!  

Volg ons: 
 

      

 
 

  

 
 
#StudioVeurs is terug!  
 
Speciaal voor jou, groep 7 of 8 leerling, en je ouders 
hebben wij iets heel erg leuks! Want je kunt ook weer 
online via een gaaf live programma met ons kennismaken.  
  
Op vrijdag 20 januari om 19:30 uur zenden wij namelijk live 
#StudioVeurs uit. In dit toffe programma van een klein 
uurtje maken Jessica Mendels en Tim Senders kennis met 
het Veurs Lyceum. Tim komt speciaal naar het Veurs 
Lyceum voor een bijzondere geheimzinnige activiteit. 
Jessica spreekt ondertussen met docenten en leerlingen 
van het Veurs Lyceum in de studio. Kijkers kunnen vragen 
stellen, zo is het echt een unieke online open dag.  
 
Voor in je agenda 
#StudioVeurs op 20 januari om 19.30 uur 
Via www.veurslyceum.nl en het Veurs YouTube kanaal  
 

Minilesjes 
 
Op deze middag kunnen leerlingen uit groep 7 en 8 lesjes 
volgen en kennismaken met nieuwe vakken zoals 
wiskunde, Frans, Technasium, en nog veel meer! We 
hebben nog plek, dus meld je snel aan!  
 
Wanneer? Woensdag 25 januari, 15.00-17.00 uur, bij ons 
op school 
 

Opgeven? Via dit formulier kun je je tot en met uiterlijk 
woensdag 18 januari aanmelden voor de minilesjes  
 

Voor wie? Leerlingen van groep 7 en 8 

 

 
 

 

   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLrsRDtcZQVvAFJ4YT4ZaRlb5eSkyW9GTKelDPKN_FBLRBag/viewform
http://www.veurslyceum.nl/
https://www.youtube.com/@veurslyceum4048
https://docs.google.com/forms/d/18jwNQdq5s37EEg16-ebg9g_2c6rYuBUfYD7WcQNg7kM/edit
https://www.instagram.com/veurs_lyceum/
https://www.facebook.com/VeursLyceumLeidschendam
https://www.youtube.com/watch?v=T4GiOVVENpk


 

 
  

    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Informatieavond voor 
ouders/verzorgers  
 
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. 
 
Wanneer? Dinsdag 24 januari, 19.30 uur, bij ons op school 
Opgeven? Niet nodig 
Voor wie? Ouders van groep 7/8 
 

 

Open huis 
 
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. 
 
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 
 
Op onze website vind je ook informatie over onze school. 
Neem een kijkje! www.veurslyceum.nl.  

  

  

Veelgestelde vragen 
 
Kun je op het Veurs Lyceum zowel gymnasium als 
Technasium volgen? 
Ja, dat kan! Ongeacht of je nu gymnasium, atheneum, 
havo of vmbo-TL doet, je kunt Technasium volgen.  
 
Gaan jullie loten? 
Nee, wij loten dit jaar niet. Er is bij ons op school vorig jaar 
een grote groep leerlingen van school gegaan (met 
diploma!) en daardoor hebben we dit jaar voldoende 
plaats. Het is wel belangrijk dat je het Veurs Lyceum dan 
wel als eerste keuze opgeeft. 
 
Hoe begeleiden jullie leerlingen met dyslexie? 
Dyslexie komt veel voor. Leerlingen met een 
dyslexieverklaring krijgen extra tijd bij toetsen. Daarnaast 
is het mogelijk om lesmateriaal via voorleessoftware 
voorgelezen te krijgen, als de leerling daar baat bij heeft. 
 
Ik kan eigenlijk geen keuze maken tussen het 
Technasium en de Sportklas, wat moet ik doen? 
Kiezen is altijd lastig en toch moet je er ééntje kiezen. Wat 
wel mogelijk is, is dat wanneer je Technasium doet, je 
tijdens de flexuren jezelf inschrijft voor extra sport. Dan 
kun je toch extra sporten. Tijdens de flexuren sport 
houden onze docenten rekening met wat jij graag wil doen 
en worden ook bijzondere sporten aangeboden en kun je 
ook aan de slag in ons moderne Sportlab. 
 
Kun je wisselen tussen de Sportklas en het 
Technasium? 
Bij aanmelding kies je voor de Sportklas of voor het 
Technasium. Dit vak volg je gedurende het hele 
brugklasjaar. Aan het einde van het jaar kun je aangeven 
dat je wilt wisselen. Je maakt dan een keuze voor het 
tweede én het derde jaar. Tussen het tweede en derde jaar 
kun je namelijk niet wisselen. 
 
 

   

      
 

http://www.veurslyceum.nl/

