Nieuwsbrief

Voor ouders en leerlingen van groep 8

Welkom op het Veurs
Beste ouders van groep 8-leerlingen,
Wat fijn dat uw kinderen en u belangstelling hebben voor het
Veurs Lyceum!
In deze eerste nieuwsbrief vertel ik u graag meer over hoe u
nader kennis kunt maken met onze school. Wellicht hebben
uw kind en u al naar onze website en enkele van onze
filmpjes gekeken, maar volgt u onze Instagram al? U krijgt
hier echt een kijkje in onze school.
Naast onze website, filmpjes en social media vinden we het
fijn om uw kind en u bij ons op school te mogen ontvangen.
Voor u is dat natuurlijk ook belangrijk. U wilt de school waar
uw kind voor kiest toch in het echt hebben gezien. In deze
nieuwsbrief leg ik u graag de verschillende mogelijkheden die
wij daartoe aanbieden uit.
Tot slot wens ik u en de uwen alvast hele fijne feestdagen en
een goede start van het nieuwe jaar; het jaar waarin uw kind
de mooie stap naar de brugklas gaat maken.
Met vriendelijke groet,
Xandra Hesseling, teamleider brugklassen

Een kerstgroet voor jou!
We hopen dat jullie een heel fijne vakantie hebben! Speciaal
voor jullie hebben onze leerlingen en docenten een filmpje
met een kerstgroet gemaakt. Bekijk hem nu!

Maak kennis met het Veurs!
Op woensdag 19 januari vanaf 15:00 uur kun je online
vragen stellen aan docenten en leerlingen van het Veurs
Lyceum. Wil je weten wat een brugklasmentor voor jou doet
bij ons op school? Waar we op kamp gaan? Of je snel vrienden
maakt in de brugklas? Wat je ook wilt weten: wij geven je op
deze middag antwoord op je vragen!
Op woensdag 26 januari vanaf 13:00 uur hebben wij een
speciale drive-thru waar je bij ons een speciale rugzak met
informatie over de open dag kunt ophalen. In dit rugzakje
zitten ook spullen die je kunt gebruiken om op de open dag
op 4 februari proeflesjes te volgen.
Op dinsdag 1 februari van 19:30 tot 21:00 uur hebben wij een
informatieavond voor je ouders. Wij leggen ze dan uit hoe het
er bij ons op school aan toe gaat en zij kunnen dan hun
vragen stellen.
We zien je heel graag op vrijdag 4 februari van 16:00 tot
20:30 uur op onze open dag. We hopen dat je dan bij ons op
school mag langskomen, maar als dat door Corona niet kan,
krijgen jullie natuurlijk een speciale online rondleiding van
ons. Je kunt ook proeflesjes volgen, vergeet niet dat je
daarvoor op woensdag 26 januari een rugzak bij ons kunt
komen ophalen!

Volgende keer…
Na de kerstvakantie sturen we jullie onze volgende
nieuwsbrief. Daarin vertellen we jullie meer over onze school
en alle activiteiten die we voor jullie organiseren.
We wensen je een hele fijne vakantie en tot volgend jaar!

