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Belangrijke dagen 
 

- 2 april Autismemarkt op VSO Herenwaard 
- 6/7 april Marathon Rotterdam (met 7 collega’s van VSO Herenwaard) 
- 12 april Koningsspelen  
- 17 april  Paasbrunch 
- 18 april Schoolreis 
- 19 april Start meivakantie (t/m 5 mei) 
- 30/31 mei Hemelvaartweekend - lang weekend 

 
 
Autismemarkt op VSO Herenwaard 
Op dinsdag 2 april wordt op VSO 
Herenwaard een autismemarkt 
georganiseerd. Bekijk de flyer om te 
lezen wat er allemaal te zien en te 
doen is. Er zullen informatiestands van 
vele instanties aanwezig zijn en er 
zullen workshops georganiseerd 
worden. Uiteraard is de inloop gratis. 
We heten u welkom op dinsdag tussen 
16:00 en 20:00 uur. 
 
Barista Tuktuk - Doorstroom 

 
Tijdens de autismemarkt op 2 april op VSO Herenwaard zal de 
barista tuktuk gepresenteerd worden. Onze gecertificeerde 
junior barista’s gaan met deze tuktuk koffie zetten op plaatsen 
in Rotterdam. Dit wordt gepresenteerd onder de naam 
Doorstroom, met afstand de lekkerste koffie 
 

18 april - schoolreis 
Vlak voor de meivakantie, gaan we op 
donderdag 18 april met alle groepen naar 
de Efteling.  
We gaan er een mooie, gezellige en lange 
dag van maken. We verwachten die dag 
rond 18:30 uur terug te zijn op school. 
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Nieuwe locatiedirecteur, Job Dallau 

Mijn naam is Job Dallau en sinds de voorjaarsvakantie ben 
ik locatiedirecteur van VSO Herenwaard. Ik ben inmiddels al 
27 jaar werkzaam in het onderwijs en heb altijd in het 
speciaal onderwijs gewerkt. Ik ben begonnen als 
groepsleerkracht op een school voor dove kinderen bij de 
Koninklijke Auris Groep. Bij deze stichting heb ik in de loop 
der jaren op meerdere scholen gewerkt waarvan de laatste 
negen jaar als teamleider op het Auris College. 

De eerste weken op VSO de Herenwaard zijn mij goed bevallen. Het is 
uiteraard wel wennen maar ik voel mij hier al sinds de eerste dag welkom. 
Zowel de leerlingen als de medewerkers gaven mij al snel het gevoel dat ik er 
bij hoor. 
Hoewel ik nog lang niet alles weet, is het mij al wel duidelijk dat de kwaliteit van 
het onderwijs op deze school goed is en dat is iets om trots op te zijn. Zolang 
Diddy ook nog op school aanwezig is, wil ik haar kennis en ervaring zo veel 
mogelijk benutten om de school goed te leren kennen.  
Mocht u vragen hebben of een keer op school zijn, dan hoop ik u ook 
persoonlijk te kunnen ontmoeten. 
 
Oefenen certificering april 
De leerlingen die opgaan voor hun certificaten in de groenvoorziening zijn 
deze weken extra hard aan het trainen van hun vaardigheden. Hieronder zie 
je enkele leerlingen in actie met de gemotoriseerde machines. 

 
 
VSO Herenwaard op Social Media 
We waren als school al te vinden op de website 
van de school en als app. Maar nu kun je VSO 
Herenwaard ook vinden op Facebook, Instagram 
en LinkedIn 
https://www.instagram.com/herenwaard/  
https://www.facebook.com/vsoherenwaard/  
https://www.linkedin.com/company/herenwaard 
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