Nieuwsbrief

Voor ouders en leerlingen van groep 8

Welkom op het Veurs
Beste ouders/verzorgers van groep 8-leerlingen,
Fijn dat zovelen van jullie onze online informatieavond
hebben bezocht!
Vandaag, vrijdag 4 februari, hebben we onze online Open
Dag, die om 16.00 uur begint met een korte presentatie van
onze rector, Philip de Vries. Vervolgens kunnen er in vier
rondes diverse presentaties over ons Technasium, Sportklas,
Flexrooster en de brugklas worden gevolgd. Ook zijn er vier
rondes hele leuke lesjes voor bijna al onze vakken te volgen.
Klik hier voor ons programma. Via deze link kunnen uw kind
en u de Open Dag live volgen! We gaan om 16.00 uur live.
Voor de lesjes kan het rugzakje gebruikt worden dat
eventueel tijdens onze drive-thru is opgehaald. Maar ook als
geen rugzakje bij ons is opgehaald, kan iedereen meedoen!
Vanzelfsprekend zijn ouders ook van harte uitgenodigd om
mee te kijken. De laatste ronde lesjes eindigt rond 17.45 uur.
In de avond zenden we om 19.30 uur via YouTube
#StudioVeurs uit. Dit is echt een unieke show, dus mis het
niet. Verderop in deze nieuwsbrief meer hierover.
Met vriendelijke groet,
Xandra Hesseling, teamleider brugklassen

Persoonlijke rondleiding
Onze persoonlijke rondleidingen voor leerlingen zijn
enorm in trek. Daarom verlengen we de periode waarin we
deze aanbieden.
Wil jij ook een leuke rondleiding op het Veurs? Meld je dan
snel aan via dit formulier!
We laten jullie graag onze school van binnen zien!

Aanmelden

voor het Veurs Lyceum?
Je kunt je vanaf zaterdag 12 februari aanmelden voor onze
brugklas! Wanneer je het Veurs Lyceum opgeeft als eerste
keuze, kunnen we je in principe altijd plaatsen, omdat we dit
jaar niet loten! We nemen leerlingen aan met de volgende
basisschooladviezen: mavo (= vmbo TL), mavo/havo, havo,
havo/vwo, vwo (en dus gymnasium èn atheneum).
Je moet twee stappen doorlopen.

Stap 1 Het BOVO-aanmeldingsformulier invullen
Als jouw basisschool gebruik maakt van digitaal aanmelden via
Onderwijs Transparant (OT) meld je je samen met je
ouder(s)/verzorger(s) aan via het OT-systeem en geeft hier aan
dat het Veurs Lyceum jouw eerste keuze is.
Als jouw basisschool gebruik maakt van een papieren
aanmeldformulier waar je schooladvies op staat, dan vul je dit
samen met je ouder(s)/verzorger(s) in en geef je aan dat het
Veurs Lyceum jouw eerste keuze is.
Je kunt het aanmeldformulier waar je schooladvies op staat
(graag alle volledig ingevulde en ondertekende pagina's):
• bij voorkeur mailen (een scan/foto) naar
info@veurslyceum.nl
• persoonlijk komen langsbrengen op maandag t/m vrijdag
(tussen 8:00-16:00 uur)
• per post sturen naar
Burgemeester Kolfschotenlaan 5, 2262 EZ LEIDSCHENDAM
Maak altijd een kopie van het aanmeldformulier voor jezelf!

Stap 2 Het online aanmeldformulier van het
Veurs Lyceum invullen
De link hiervoor staat vanaf zaterdag 12 februari op onze
website.
Heb jij of hebben je ouders nog vragen?
Dan is de school op doordeweekse dagen telefonisch
bereikbaar op 070-4199100 en vanzelfsprekend kan altijd
worden gemaild naar: info@veurslyceum.nl.

Jullie vragen
Hieronder weer een paar veelgestelde vragen.
Natuurlijk met de antwoorden eronder!

Actueel Opening Sportlab
Het Veurs Lyceum is het enige Technasium in de regio,
maar biedt ook een unieke doorlopende leerlijn in
Sport aan. Je kunt er bij ons zelfs examen in doen!
Beweging, Sport en Maatschappij (BSM) op havo en
vwo en Lichamelijke Opvoeding 2 op de mavo.

Gaan jullie loten?
Nee, wij loten dit jaar niet. Er is bij ons op school
vorig jaar een grote groep leerlingen van school
gegaan (met diploma!) en daardoor hebben we dit
jaar voldoende plaats. Het is wel belangrijk dat je het
Veurs Lyceum dan wel als eerste keuze opgeeft.

Vorige week is ons unieke Sportlab geopend,
waarover een leuk artikel is verschenen in diverse
media, neem een kijkje in Voorburgs Dagblad of
Het Krantje.

#StudioVeurs

vrijdag 4 feb: 19:30 uur LIVE!
Mis het niet! Vandaag zenden wij live #StudioVeurs uit.
Jessica Mendels (van RTL) en Jeroen Kramer (van het
Sinterklaasjournaal) presenteren op spetterende wijze een
uitzending van een klein uurtje waarin je het Veurs
Lyceum écht leert kennen.
We zenden uit via YouTube.

Ik kan eigenlijk geen keuze maken tussen het
Technasium en de Sportklas, wat moet ik doen?
Kiezen is altijd lastig en toch moet je er ééntje kiezen.
Wat wel mogelijk is, is dat wanneer je Technasium
doet, je tijdens de flexuren jezelf inschrijft voor extra
sport. Dan kun je toch extra sporten. Tijdens de
flexuren sport houden onze docenten rekening met
wat jij graag wil doen en worden ook bijzondere
sporten aangeboden en kun je ook aan de slag in ons
moderne Sportlab.
Kom ik bij mijn vrienden in de klas?
Als je je bij ons aanmeldt, kun je aangeven bij wie je
graag in de klas zou zitten. We proberen ervoor te
zorgen dat dat ook gebeurt, maar we kunnen niet
beloven dat dat altijd lukt. Je zult in ieder geval
merken dat je in de brugklas ook heel snel nieuwe
vrienden maakt.

