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Belangrijke dagen
28 & 29 maart - studiedagen (leerlingen vrij)
30 maart - Goede Vrijdag
2 april - 2e Paasdag
20 april - schoolreis
26 april - koningsspelen
27 april t/m 11 mei - meivakantie

Pop-up restaurant op VSO Herenwaard
Op donderdag 8 maart werd de kantine van de
school omgetoverd tot een Italiaans restaurant.
Ons bestuur, BOOR, bestaat 10 jaar en daarom
organiseerden wij een Italiaans diner voor 75
collega’s van andere scholen.
Dit was een groot succes en wordt herhaald op
maandag 23 april.
Uiteraard worden de maaltijden gemaakt en
uitgeserveerd door ons eigen leerlingen en
personeel.

Kinderrechten filmfestival - toneelles in Middenbouw 1
Om goed te kunnen toneelspelen in ons eigen filmpje voor
het Kinderrechten filmfestival van Unicef hebben we vandaag
toneelles gekregen van Mark en Gerdien van Kijk haar nou.
We hebben gespeeld voor de camera. Maar ook onze eigen
filmpjes teruggekeken, heel leerzaam omdat je dan weet hoe
het eruit ziet en of je het wel kunt verstaan  Wat deden
jullie goed mee MB1, knap! 19 maart 2018

Studiedagen 28 & 29 maart
Op woensdag 28 en donderdag 29 maart is de VSO Herenwaard gesloten. Het
personeel is die dagen op studietweedaagse ergens anders in het land. De leerlingen
zijn die dagen vrij. Aansluitend is het Goede Vrijdag en 2e Paasdag, dus hebben de
leerlingen een extra lang weekend.

Schoonmaak VSO Herenwaard
Ook dit jaar zijn er weer leerlingen die gaan proberen
hun diploma voor schoonmaak te halen. Op 13 april zijn
de examens in school. We wensen alle leerlingen die
hieraan mee gaan doen uiteraard enorm veel succes.
We weten dat ze het kunnen, ze hebben heel lang en
hard geoefend.
Ook zijn er twee leerlingen die met hun diploma op zak,
na schooltijd met de schoonmaakster meelopen en de
school schoonmaken. Heel erg goed dus, we zijn er
trots op!
VSO Herenwaard
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