Nieuwsbrief

Voor ouders en leerlingen van groep 8

Welkom op het Veurs
Beste ouders/verzorgers van groep 8-leerlingen,
Wat fijn dat we gisterenmiddag zovelen van uw kinderen bij
ons op school hebben mogen verwelkomen tijdens onze
drive-thru! We zijn blij dat we weer leerlingen de school van
binnen mogen laten zien. Het is een spannende periode,
zeker voor alle leerlingen uit groep 8 en hun ouders.
Heeft uw zoon/dochter de drive-thru gemist of smaakte het
naar meer? Uw zoon/dochter kan zich ook opgeven voor een
persoonlijke fysieke rondleiding op het Veurs. We ontvangen
alle groep-8’ers graag. Daarnaast bieden we ook online
activiteiten aan.

Meld u zich hier aan voor onze online activiteiten.
Na aanmelding ontvangt u de links om in te loggen in uw
mailbox. De linkjes komen de dag zelf op onze website voor
groep 8 te staan.
Heeft u vragen, mailt u dan naar groep8@veurslyceum.nl,
we beantwoorden uw vragen graag.
Met vriendelijke groet,
Xandra Hesseling, Teamleider brugklassen

Op dinsdag 1 februari is er vanaf 19.30 uur een speciale
online informatieavond voor ouders. Na een presentatie van
onze rector, Philip de Vries, kunt u een keuze maken uit
diverse programma’s. U kunt onder meer kiezen uit
presentaties over ons moderne flexrooster, ons Technasium,
onze Sportklas, de manier waarop we onze
leerlingondersteuning aanbieden en over de brugklas in het
algemeen. Deze avond richt zich speciaal op ouders.
Op vrijdag 4 februari is ons online Open Huis. Dit begint om
16:00 uur met een kort welkomstwoord van onze rector.
Daarna kunnen in vier rondes proeflesjes worden gevolgd
(bijna al onze vakken bieden we aan!), maar ook kan gekozen
worden voor presentaties over ons Technasium, de
Sportklas, ons flexrooster en hoe een dag eruit ziet in de
brugklas op het Veurs. Dit programma duurt tot ca. 17.30 uur
en is voor ouders én leerlingen.
Om 19.30 uur zenden we een spetterende livestream uit
waarin uw kind en u onze school op een heel bijzondere wijze
leren kennen. Reserveer dit tijdstip alvast, want we hebben
dan een unieke live uitzending voor uw kind en u. Binnen een
uurtje leren jullie het Veurs Lyceum op een heel bijzondere
manier kennen. Jeroen Kramer (bekend van het
Sinterklaasjournaal) doet live verslag van een speciale
verrassing op het Veurs. Jessica Mendels spreekt ondertussen
in de studio met diverse gasten zodat jullie de school door en
door leren kennen. Ga er lekker voor zitten!

#VeursCheckt!
Een VUURBAL door een vlam in de pan?
Hou je ook van een uitdaging?
Dan is het Technasium of de Sportklas op het Veurs Lyceum
echt iets voor jou!
Check het laatste #VeursCheckt!-filmpje!
Eerdere filmpjes bekijken? Hier vind je ze allemaal!

Jullie vragen
We krijgen al best wat vragen van jullie binnen. Hieronder
vind je het antwoord op een aantal veelgestelde vragen.
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 èn het derde jaar. Tussen het tweede en derde jaar
kun je namelijk niet wisselen.

Save The Date!

Kun je examen doen in de Sportklas? En in het
Technasium?

Meld je hier aan voor onderstaande activiteiten!

Voor de Sportklas: bij havo en vwo doe je examen in het
vak BSM (Beweging, Sport en Maatschappij) en bij de
mavo in het vak Lichamelijke Opvoeding 2.

Na aanmelding, volgt op de dag van de activiteit een link
om deel te nemen aan onze activiteiten, in je mailbox. De
links om deel te nemen volgen ook op onze website.

Dinsdag 1 februari
Online informatieavond voor ouders/verzorgers
19.30-21.00 uur

Vrijdag 4 februari

Ja, dat kan!

Voor het Technasium: bij havo en vwo doe je examen in
het vak O&O (Onderzoek & Ontwerpen) en bij de mavo in
het vak T&T (Technologie & Toepassing).
Het is overigens niet verplicht dat je sport of Technasium
als examenvak kiest. Het zijn keuzevakken, net als
bijvoorbeeld Duits of natuurkunde. Je hebt dus alle
keuzevrijheid.

Online Open Dag voor leerlingen en ouders/verzorgers
16.00-17.30 uur
Diverse proeflesjes en presentaties, waar jullie ook alle
vragen kunnen stellen.
19.30 uur
Een spetterende livestream waarin jullie de school op
heel unieke wijze te zien krijgen. Kom de geweldige sfeer
van het Veurs Lyceum ervaren. Jeroen Kramer (bekend van
het Sinterklaasjournaal) doet live verslag!!

Rondleiding door het Veurs?
Op afspraak: persoonlijke rondleidingen voor leerlingen!
Je bent als leerling ook van harte welkom voor een
persoonlijke rondleiding door onze school.
Op onze website vind je ook informatie over onze school.
Neem een kijkje! www.veurslyceum.nl.

Zit je tijdens flexuren alleen bij eigen klasgenoten, met
alleen brugklassers of met iedereen?
Tijdens de flexuren kies je voor het volgen van een Flexuur
voor een bepaald vak waar je dan om extra uitleg en/of
verdieping kunt vragen.
Daarnaast is het mogelijk om een flexuur te kiezen waarin
je rustig aan je huiswerk kunt werken. Leerlingen uit
verschillende klassen en leerjaren zitten in deze uren bij
elkaar. Hierdoor heb je de meeste keuze uit flexuren en
leer je snel kinderen uit andere klassen kennen. Er is
overigens altijd een docent (of bij het stilteflexuur: een
onderwijsassistent) bij een flexuur aanwezig.
Je kunt ook met je vrienden en/of vriendinnen naar een
Flexuur gaan, dan kun je samen aan een bepaald vak
werken.

