
 
 
 
 
 
Aan de ouder(s) / Verzorger(s) 
van de nieuwe 1e jaars leerlingen 
 
Voorburg, 13 juli 2018 
 
Beste leerling / ouder(s) / verzorger(s),  

 

Sommige dingen zijn leuk en griezelig tegelijk. Een heel spannend boek bijvoorbeeld of een enge film. 

Maar ook voor het eerst paardrijden of de eerste keer meedoen in een club. Het is allemaal leuk, maar 

ook griezelig.  

 

Net als kennismaken met je nieuwe school.  

Het is best leuk om nieuwe vakken te krijgen en nieuwe boeken in jouw, misschien wel nieuwe tas, te 

stoppen.  

Nieuwe gezichten, nieuwe meesters en juffrouwen, nieuwe regels, een gebouw waar je de weg niet 

kent, noem maar op. Allerlei nieuwe dingen!  

De eerste week is bedoeld om die verschillen tussen je oude school en Veurs Voorburg duidelijk voor 

je te maken.  

 

We starten na de zomervakantie met het volgende programma:  

● Woensdag 29 augustus met het halen van je rooster om 09.15 uur en een 

introductieprogramma. Dit introductieprogramma is om 11.00 uur afgelopen. 

● donderdag 30 augustus starten klas 1A en klas 1B om 08.30 uur. Deze ochtend volgen we 

een ICT-introductieprogramma op school.  

Klas 1D en 1E starten deze dag om 10.15 uur met een mentoractiviteit.  

Om 12.30 uur zullen wij gezamenlijk naar de sportvelden lopen en daar een softbaltoernooi 

houden met alle 1e jaars leerlingen van Veurs Voorburg. Om 15.00 uur lopen wij weer 

gezamenlijk terug naar school.  

Je moet vandaag je sportkleding meenemen en vergeet ook niet om eten en drinken mee te 

nemen. 

● Vrijdag 31 augustus gaan we verder met het introductieprogramma. Deze dag starten klas 1D 

en klas 1E om 08.30 uur met het ICT-introductieprogramma.  

Klas 1A en 1B starten om 10.15 uur met een mentoractiviteit.  

Om 13.00 uur ben je uit. Ook vandaag moet je voldoende eten en drinken meenemen! 

● Maandag 3 september starten de lessen volgens je rooster. 

 

We hopen op een gezellige en zonnige start van dit nieuwe schooljaar op Veurs Voorburg.  

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Korneel van den Bulck 

locatiedirecteur 

Corinne IJpelaar 

teamleider leerjaar 1 


