
 

     
 

NIEUWSBRIEF           
 

     
 

VOOR LEERLINGEN EN OUDERS VAN GROEP 7 EN 8                         
 

     
     

  
 
Welkom op het Veurs 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers van groep 7/8, 
 
Vorig schooljaar of dit schooljaar heb je je 
ingeschreven voor onze nieuwsbrief. Dank je wel 
voor jouw belangstelling in het Veurs Lyceum! 

Via deze nieuwsbrief, speciaal voor leerlingen 
en ouders van groep 7 en 8, houden we jullie op 
de hoogte van onze kennismakingsactiviteiten 
en ander nieuws.  

Wij bieden dit schooljaar, ook al in het najaar 
diverse kennismakingsactiviteiten aan, voor het 
geval de scholen toch weer dicht moeten 
vanwege corona. Wij hopen het niet, maar we 
willen er alles aan doen om leerlingen en ouders 
van groep 7 en 8 de kans te geven om onze 
school goed te leren kennen.  

Houd vooral ook onze website goed in de 
gaten.  

Met vriendelijke groet, 

Xandra Hesseling,  
teamleider brugklassen 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Persoonlijke rondleiding 
 
Wij bieden 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! 

 

   

 
  

     

https://www.veurslyceum.nl/groep8
https://www.veurslyceum.nl/groep8


 

     

     
   Masterclasses Technasium en Sportklas 

Wanneer? Woensdag 23 november én woensdag 30 
november, 9.15-10.45 uur 
Opgeven? Informeer bij je leerkracht van de basisschool, 
opgave verloopt via de basisscholen 
Voor wie? Leerlingen groep 8 (groep 7 volgt in het 
voorjaar van 2023) 
 
Masterclasses Gymnasium 
Wanneer? Woensdag 7 december én woensdag 14 
december, 9.15-10.45 uur 
Opgeven? Informeer bij je leerkracht van de basisschool, 
opgave verloopt via de basisscholen 
Voor wie? Leerlingen groep 8 
 
Live uitzending #StudioVeurs 2.0 
Wanneer? Vrijdag 20 januari, 19.30-20.30 uur, online 
Opgeven? Niet nodig, er volgt via onze website t.z.t. een 
link 
Voor wie? Leerlingen en ouders groep 7/8 
Wat? Leer het Veurs Lyceum 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? Meer informatie volgt 
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.  

 

  

 
 
Maak kennis met 
het Veurs Lyceum!  
 
Er zijn verschillende momenten waarop jij en je ouders 
kunnen komen kennismaken met het Veurs. Noteer de data 
vast in je agenda! 
 
Festiveurs! 
Wanneer? Woensdag 12 oktober 
Hoe laat? 13.30-18.00 uur 
Opgeven? Niet nodig, vrije inloop bij ons op school 
Voor wie? Leerlingen en ouders groep 7/8 
Wat? Wij organiseren een geweldig festival waar je onze 
sfeer kunt proeven en kennis kunt maken met alle 
onderdelen van onze school. Er zijn voor leerlingen allerlei 
leuke verrassingen. 
 
Kennismakingsdag 
Wanneer? Donderdag 13 oktober  
Hoe laat? Ochtend of middag 
Opgeven? Informeer bij je leerkracht van de basisschool, 
opgave verloopt via de basisscholen 
Voor wie? Leerlingen van groep 7/8 
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