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Beste ouder/verzorger,
Na de eerste weken in het nieuwe schooljaar een kort nieuwsbericht voor u. In de nieuwsbrief delen
we babynieuws, wordt u geïnformeerd over EF en delen we ook wat informatie over de start van het
schooljaar met de activiteiten voor de leerlingen.
We wensen u een goede herfstvakantie met de nodige ontspanning. Maar wellicht moet u gewoon
werken en mag uw zoon/dochter zelf de dagen vullen met gezelligheid, hangen (dat vindt u vast fijn :),
Netflix-series, sport en/of vrienden/vriendinnen! Onze examenleerlingen gebruiken de week
ongetwijfeld ook voor het voorbereiden op de eerste schoolonderzoeken die starten op donderdag 28
oktober.
Woensdag 27 oktober is een zogenaamde sectieontwikkeldag schoolbreed. Alle collega’s zijn die dag
op school en met elkaar gaan we verder aan de slag met RTTI/OMZA (daar informeren we u later
verder over) en hebben de vakgroepen ontwikkeltijd met elkaar. Die dag zijn er geen lessen en
hebben alle leerlingen lesvrij/studieverlof.
Hartelijke groet, mede namens alle collega’s
Charlotte van Thiel-Tuininga
rector Veurs Lyceum

Collega’s
Niels Lubberman (docent geschiedenis) is deze week trotse vader geworden van zoon
Jonah. Sanneke van der Vliet (docente Nederlands) is twee weken geleden de trotse
moeder van haar zoon Tyas geworden. We wensen hen beide alle geluk!
Op donderdag 28 oktober nemen we afscheid van onze collega Alice van Haeff. Alice is
jarenlang verbonden geweest als docente wiskunde aan het Veurs Lyceum en gaat nu
met welverdiend pensioen. Zij heeft vele generaties het mooie vak wiskunde
onderwezen. We wensen haar alle goeds in deze nieuwe levensfase!

Ouderraad bijeen geweest
Afgelopen dinsdag is de ouderraad bijeengekomen. Er waren 5 nieuwe ouders (van
brugklasleerlingen) die kwamen kennismaken om eventueel in de ouderraad plaats te nemen. Dat is
ontzettend fijn!
Philip de Vries (conrector onderwijs) en Charlotte van Thiel (rector) hebben een presentatie over
RTTI/OMZA gegeven met daaraan de vraag gekoppeld aan de ouderraad: welke communicatie & op
welke manier zouden jullie als ouder geïnformeerd willen worden over RTTI/OMZA? Op flaps zijn er
drie vragen uitgewerkt en besproken met elkaar. We hebben goede tips en tools gekregen over hoe
we ouders ook kunnen meenemen in deze ‘nieuwe’ manier van feedback en wat het betekent voor
het gesprek tussen school, kind en ouders. In de aankomende maanden gaan we u informeren!

Procedure nieuwe rector
Dit weekend sluit de reactietermijn voor de vacature van rector van de leukste school van
Leidschendam-Voorburg en omstreken! De eerste ronde gesprekken worden in de eerste week van
november gevoerd. In de sollicitatiecommissie nemen naast collega’s van het Veurs Lyceum ook een
leerling (4H) en een ouder (oudergeleding-mr) plaats. Samen met de bestuurder van de scholengroep
en een collega-directeur maken zij de keuze voor de nieuwe rector. Zodra er meer bekend is,
informeren we u uiteraard spoedig.

Schoolexamenweek 1
Op donderdag 28 oktober begint de eerste schoolexamenweek. Een spannend moment voor alle
examenleerlingen. De dag ervoor (woensdag 27 oktober) zijn alle leerlingen vrij. Na de afgelopen
weken--en eigenlijk jaren--van voorbereidingen nog net een klein extra moment voor alle 4 mavo, 5
havo en 6 vwo leerlingen om nog de puntjes op de “i” te zetten. We hebben veel vertrouwen in deze
groep leerlingen en rekenen op een mooi resultaat!
Mocht uw kind ziek zijn tijdens een schoolexamen, dan is het belangrijk dat u dit ruim voor aanvang
van het examen aan school doorgeeft en dat u dezelfde dag hiervoor op school een officieel formulier
komt ondertekenen zodat uw kind de toets mag inhalen.

Brugklas
De eerste lesweken zitten voor er op. Dit waren weken waar de leerlingen veel nieuwe dingen die op
de middelbare school gebruikelijk zijn, tegen zijn gekomen. Hoe gebruik je de plan-agenda bij je
huiswerk? Hoe werkt het flexrooster? Ook zijn de eerste Technasium,- of Sportklas lessen gegeven.
Op woensdagmiddag 6 oktober was de eerste excursie. De
brugklassen zijn naar het Archeon in Alphen aan de Rijn geweest.
Het was een reis terug in de tijd, van prehistorie tot de Romeinse tijd
en Vikingen tot de middeleeuwen.
In het kamp van de jagers en verzamelaars konden leerlingen in
levende lijve ervaren hoe men in deze tijd leefde. Het mooie is, dat
deze periode, in sommige klassen tijdens de geschiedenislessen nu
behandeld wordt.
Verder konden leerlingen ook in de arena een Romeins gladiatoren
gevecht aanschouwen en zelf een zwaard ter hand nemen. Werd er
met pijl en boog geschoten en touw geslagen in de middeleeuwen
Sommige leerlingen voelde zich een echte Viking varend op een
vikingschip. Ondanks dat het weer niet mee wilde werken, kwamen
de leerlingen met mooie verhalen terug op school

2 mavo en 2 vwo naar Gamecity
Op woensdag 6 oktober zijn de leerlingen van 2 mavo en 2 vwo op
bezoek geweest bij Gamecity in Zoetermeer. Na het indelen van de
leerlingen in kleine groepen mochten zij aan de slag in een
escaperoom. Na het oplossen van de opdracht werden de leerlingen
doorgestuurd naar de volgende kamer. De leerlingen hadden een uur
de tijd om verschillende opdrachten op te lossen waarna zij uiteindelijk
de kamer konden verlaten.

EF lessen; oftewel leerlingen Executieve Functies aanleren
Hieronder vindt u een bericht van de coördinator van de Executieve Functies voor het Veurs Lyceum,
Christel Tinselboer.
Executieve Functies zijn vaardigheden die mensen nodig hebben om taken effectief uit te voeren en
problemen op te lossen. Deze vaardigheden leren we al van jongsaf aan. Deze functies zijn
aansturend en controlerend voor je hele doen en laten. Ze beïnvloeden je gedrag en je leren. Die
aansturing gebeurt grotendeels onbewust. Deze Executieve Functies bepalen mede (en misschien
wel vooral) het succes op school. Daarom is het belangrijk om juist aan deze functies te werken.

Lessen – Executieve Functies - klas 1 & 2 Na de herfstvakantie starten we in de klassen 1 en 2 met
de lessen ‘Executieve Functies’. Deze lessen worden gegeven door de mentor van de klas op een
vast moment in de week, waarvoor een huiswerkuur gebruikt zal worden. De EF-les zal vast in het
rooster komen te staan en is zichtbaar voor zowel de docent als de leerlingen. De eerste klassen
gaan werken met een papieren werkboek en de tweede klassen gaan voor het eerst met de digitale
EF-methode werken.
Trainingen – Executieve Functies - klas 3 en hoger
Na de herfstvakantie starten we ook met EF-trainingen in kleine groepen. Leerlingen kunnen zich hier
zelf voor aanmelden via het NPO-programma. Ook bestaat de mogelijkheid dat docenten en/of
mentoren, in overleg met de leerling en ouders, leerlingen opgeven.
EF-trainers
Een aantal docenten van het Veurs Lyceum heeft de training tot EF-trainer gevolgd bij
onderwijscentrum Opnij de afgelopen maanden en met succes afgerond. Zij zullen dan ook ingezet
worden voor de EF-trainingen van klas 3 en hoger.

Sinterklaasvoorstelling voor basisscholen & de ouders van de
sterren/acteurs van het Veurs!
Ook dit jaar wordt er weer een spectaculaire en muzikale Sinterklaasvoorstelling opgevoerd door
onze eigen leerlingen uit de klassen 1, 2 en 3. In totaal worden er 5 voorstellingen opgevoerd op
dinsdag 30 november. Vier voorstellingen voor basisschoolkinderen (600 in totaal) en …...
1 avondvoorstelling op dinsdag 30 november om 19.00 uur speciaal voor de ouders van de cast;
zij zijn dan van harte welkom. Een persoonlijke uitnodiging volgt. Dit jaar doen er 40 geweldige en
enthousiaste leerlingen mee, die twee keer per week repeteren. Wij gaan er weer een feestje van
maken! Christel Tinselboer (regisseur)

Buitenlandse reizen schooljaar 2021-2022
In overleg met alle Spinozascholen is besloten dat we na de kerstvakantie weer internationaal kunnen
gaan reizen. Dat is iets waar we natuurlijk enorm naar uitkijken; zowel leerlingen als docenten
verheugen zich altijd enorm op deze uitstapjes! In de periode voor de kerstvakantie zullen wij ouders
en leerlingen informeren over bestemmingen, kosten en regels, uiteraard ook omtrent de
voorwaarden waaronder door leerlingen gereisd kan worden.

Gezellige zitjes voor de leerlingen in de hal
Het wordt nog gezelliger in de hal! We hopen in de kerstvakantie
of kort na de kerst dat de hal opgeleukt wordt met extra
zitgelegenheid rondom de pilaren & het plaatsen van twee
"hangtafels".
We hebben het oranje uit het logo en het het oranje randje rond
de tafel, zoals in de aula, doorgetrokken, zodat het een mooi
geheel wordt. Om een indruk te krijgen zie de foto hieronder. De
nieuwe situatie is ingetekend op een foto voordat de hal opnieuw
geschilderd is. Met de blauwe wanden, zoals ze er nu zijn, is het
natuurlijk een heel ander en mooi(er) gezicht.

Lustrum: Veurs Lyceum 50 jaar
In april 2022 viert de school haar 50-jarig lustrum. Het is eigenlijk 50 jaar en een beetje, want de
originele datum viel midden in de lockdown periode.

In samenwerking met de SOLVC, de oud-leerlingenvereniging van het Veurs Lyceum, wordt er op
zaterdag 2 april een reünie georganiseerd. Mocht u oud-leerling zijn, noteer deze datum dan alvast in
uw agenda.
Er wordt ook iets gezelligs voor de huidige leerlingen georganiseerd, maar daarover informeren we u
en de leerlingen later in het jaar.

Ontruimingsoefening
Misschien heeft u het thuis al gehoord. Op 28 september rond 10.00 uur klonk het geluid van de Slow
Woop door de school. Ontruimen! De jaarlijkse oefening. Wat was de school snel leeg! Dat is het
belangrijkste doel. Zonder paniek en onder leiding van de docenten en BHV-ers heeft iedereen rustig
de school verlaten en is naar één van de verzamelplaatsen gegaan. Om het geheel te evalueren is
een enquête naar de medewerkers uitgegaan. Alle leerlingen bleven geweldig rustig en volgden de
instructies netjes op!

We wensen u en uw gezin een
heerlijke herfstvakantie!

