Nieuwsbrief

Voor ouders en leerlingen van groep 8

Welkom op het Veurs
Beste ouders van groep 8-leerlingen,
Namens alle leerlingen en collega’s van het Veurs Lyceum
wens ik u en uw kinderen een heel fijn 2022! Een spannend
jaar: na acht jaar basisschool stapt uw kind over naar de
brugklas.
Om u zo goed mogelijk te helpen bij het maken van een
goede schoolkeuze voor uw kind, organiseren wij een aantal
activiteiten. Met de huidige Corona-maatregelen mogen we u
de komende weken helaas niet in onze school verwelkomen.
Dit is in de hele regio Haaglanden zo afgesproken. Daarom
hebben wij onze activiteiten aangepast en Coronaproof
gemaakt.
In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de activiteiten
die wij de komende tijd aanbieden. U kunt zich voor
verschillende, leuke en informatieve activiteiten aanmelden.
Vanzelfsprekend zijn alle leerlingen en ouders/verzorgers
hierbij van harte uitgenodigd.
Met vriendelijke groet,
Xandra Hesseling, teamleider brugklassen

Overzicht activiteiten
woensdag 19 januari 15.00-17.00u
Online vragen stellen: vraag alles wat je wilt weten over het
Veurs Lyceum aan docenten en leerlingen.
Links voor online chats worden woensdagochtend 19 januari
op onze groep 8 website geplaatst.

woensdag 26 januari 13.00-16.00u
Drive-thru: haal op ons schoolplein een rugzakje op met
spullen die je kunt gebruiken voor de online proeflesjes
tijdens onze open dag op vrijdag 4 februari.
Meld je aan zodat je zeker weet dat we een rugzakje voor je
reserveren (Je kunt ook langskomen zonder te reserveren,
maar op = op!).

Nieuw ingepland voor groep 8-ers

Drive-thru

Schrijf je nu in voor onze drive-thru op woensdag 19 januari!
Je kunt dan bij ons op het schoolplein een speciaal rugtasje
ophalen met spullen die je kunt gebruiken op onze online
open dag op vrijdag 4 februari.
En je kunt dan ook meteen kennismaken met enkele van
onze brugklasmentoren en -docenten!

Dinsdag 1 februari 19.30-21.00u
Online informatieavond voor ouders / verzorgers.
U kunt zich hiervoor aanmelden. Dinsdagochtend 1 februari
publiceren we de link naar deze informatieavond ook op onze
groep 8 website.

vrijdag 4 februari 16.00-20.30u
Op onze open dag zijn er online proeflesjes van verschillende
vakken. Jullie worden ook op een unieke manier door onze
school rondgeleid door een speciale gastreporter…
Meld je vast aan.

Het vak O&O: Wat is dat eigenlijk?
Op het Veurs Lyceum kies je in de brugklas tussen
Technasium of Sport. Technasium betekent dat er op
school het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) wordt
gegeven.
O&O is een vak waarbij projecten van bedrijven
centraal staan. Een O&O-project begint altijd met
een opdrachtgever die een probleem of een
technische vraag heeft. In dit filmpje zie je hoe dat
eruit ziet.

Jullie vragen
Een aantal vragen die in de weken voor de
kerstvakantie al door jullie zijn gesteld,
beantwoorden we in deze nieuwsbrief.
Heb jij ook een vraag die je wilt stellen? Stuur dan
een mailtje aan groep8@veurslyceum.nl. Je krijgt
altijd persoonlijk antwoord en misschien staat jouw
vraag volgende keer zelfs in deze nieuwsbrief.
Kun je Technasium en de Sportklas allebei kiezen?
Je kiest op het Veurs voor één van deze twee vakken.
Je kunt ze dus niet allebei kiezen. Wil je toch
Technasium doen én extra sporten? Dat kan! Dan
kun je naast de gewone gymlessen die iedereen krijgt
ook extra sporten in de flexuren lichamelijke
oefening.
Kun je extra kunst kiezen als flexuur?
Ja, dat kan! Wij hebben voor alle vakken flexuren,
dus ook voor kunst.

#VeursCheckt!
Geen EXPLOSIE maar IMPLOSIE!
Heb jij het laatste #VeursCheckt-filmpje al gezien?

Klopt het dat jullie niet loten? Weet ik dus zeker
dat ik geplaatst word als ik me aanmeld?
Het klopt dat wij niet loten. Je moet voor het Veurs
Lyceum wel een vmbo-tl, vmbo-tl/havo, havo,
havo/vwo of vwo advies hebben. Als je dat hebt,
kunnen wij je dus plaatsen.*

* extra informatie voor ouders: als er sprake is van een aanmelding in het kader van
Passend Onderwijs en als daarbij blijkt dat er sprake is van extra specialistische
begeleiding die binnen ons ondersteuningsprofiel niet geboden kan worden, dan
kan het zo zijn dat wij samen met uw kind en u op zoek moeten gaan naar een
school die beter past bij de begeleiding die uw kind nodig heeft.

