
Voorburg, 21 juni 2022

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Met deze brief willen wij u informeren over de planning van de laatste weken voor de vakantie.

Tevens geven wij via deze weg door dat de school, i.v.m. de verhuizing naar de nieuwbouw, van
maandag 4 juli t/m woensdag 6 juli, telefonisch niet bereikbaar is.

Voor dringende vragen kunt u een e-mail sturen naar info@veursvoorburg.nl. Wij zullen dan
telefonisch contact met u opnemen.

Planning laatste weken

Zie bijgesloten document en magister.

Belangrijke data op een rijtje:

20 t/m 22 juni: Kamp leerjaar 1

22 t/m 24 juni: Kamp leerjaar 2

27 juni: Herkansingen leerjaar 3

28 t/m 30 juni: Lesvrij i.v.m verhuizing

1 juli: Duinrell leerjaar 1 en 2

Stranddag leerjaar 3

Uitslag 2e tijdvak

Diploma uitreiking vanaf 18.00 uur

5 t/m 8 juli 3e tijdvak examen

7 juli: Boeken inleveren en rapport ophalen in huidige gebouw

14 juli: Uitslag 3e tijdvak

Boeken inleveren:

Binnenkort ontvangt u een brief via de mail, van Iddink, met een inleverformulier voor het
boekenpakket van schooljaar 2021-2022 en bestelinformatie voor het boekenpakket  schooljaar
2022-2023.

In deze brief wordt aangegeven dat uw zoon/dochter zijn/haar boeken moet inleveren op school.

Belangrijk voor het inleveren:

● Verwijder het kaftpapier en eventuele aantekeningen en maak een stapel van je boeken.
Lever de boeken s.v.p. netjes in.

● Neem het inleverformulier (van Iddink) mee.
● 4e jaars leerlingen Z&W dienen ook hun schort en sjaal in te leveren, in het daarvoor

bestemde krat in het OLC.
● Let op, voor niet ingeleverde of te laat ingeleverde boeken moet u kosten betalen. U krijgt

dan een factuur toegestuurd van Iddink.

Met vriendelijke groet,

Collega’s Veurs Voorburg

mailto:info@veursvoorburg.nl


maandag 20 juni Kamp leerjaar 1 Verzamelen op school om 10.00
uur.
Zie magister voor lokalenindeling
Vertrek 10.30 uur

Woensdag 22 juni Kamp leerjaar 1 Aankomst tussen 15.30 en 16.00
uur

Donderdag 23 juni Leerjaar 1 1e en 2e uur lesvrij i.v.m
uitslaapmoment leerlingen en
docenten.

Woensdag 22 juni Kamp leerjaar 2 Verzamelen op school om 08.45
uur.
Zie magister voor lokalenindeling.
Vertrek 09.15 uur

Vrijdag 24 juni Leerjaar 2 Aankomst tussen 15.30 en 16.00
uur

Maandag 27 juni Leerjaar 1 en 2:

Leerjaar 3:

les 1e t/m 4e uur, aansluitend
inhalen van toetsen/schoolwerk

Herkansingen
1e t/m 4e uur

Dinsdag 28 juni t/m
donderdag 30 juni

alle leerjaren lesvrij i.v.m de verhuizing

Vrijdag 1 juli Leerjaar 1 en 2 Duinrell Eigen vervoer:
9:45 uur aanwezig bij het park
15:00 uur afmelden buiten het
park bij docent/mentor.

Of: onder begeleiding van
docenten: met de fiets vanaf
school heen en (indien gewenst
ook) terug naar school. 09.00 uur
vertrekken vanaf school (opgeven
bij Vincent als je mee wilt fietsen),
rond 16.00 uur terug op school.

Vrijdag 1 juli Leerjaar 3 Stranddag Hart Beach surfschool
van 10.00 uur tot 14.00 uur
Strandweg 3B
Scheveningen

Boeken inleveren en rapport ophalen donderdag 7 juli
(zie magister voor de lokaalindeling per klas)

Leerjaar 4 08.30 uur

Leerjaar 1 09.15 uur

Leerjaar 2 10.15 uur

Leerjaar 3 11.00 uur


