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Belangrijke dagen 
 

- 24 februari Start voorjaarsvakantie 
- 28 februari Einde voorjaarsvakantie 
- 6 maart  Kick-off DOORSTROOM bij de Markthal 

 
 
Grote catering voor de gemeente 

Wat een topcatering hebben we gedraaid op 
20 februari!  
"Het nationaal programma Rotterdam Zuid" 
met als aanjager Marco Pastors heeft genoten 
van de appeltaarten, de broodjes, salades en 
soep, maar vooral van de leerlingen die de 
catering hebben gedraaid.  
We hebben veel complimenten gekregen en 
veel mogelijkheden voor caterings, barista 
activiteiten, was- en strijkservice etc.  

 
Nieuwe indelingen van de klassen - spinnenwebben 
Afgelopen periode hebben wij, als school, te maken 
gehad met een aantal ontwikkelingen die ervoor zorgen 
dat wij voor het resterende deel van het schooljaar 
wijzigingen moeten doorvoeren die wellicht van invloed 
zijn op uw zoon/dochter. We hebben deze informatie 
met alle leerlingen gedeeld, maar willen u hier, als 
ouder/verzorger, ook zo goed mogelijk in meenemen. 
Voor verschillende groepen zijn er brieven opgesteld en meegegeven. Deze 
brieven hebben we tevens op de app van de school en hier op de website 
gezet. 
 
Disco 

 
Op 14 februari hebben we een leuke disco gehad met de 
school. Het thema was Valentijn, de hele kantine was versierd, 
de DJ draaide de hele avond verzoeknummers en er werd leuk 
gedanst.  
Tot 22:00 uur is er doorgefeest in een volle kantine.  
 

   

VSO Herenwaard Nieuwsbrief februari/maart 2020 

https://www.nprz.nl/
http://www.herenwaard.nl/nieuws/veranderingen-in-de-groepen
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Nieuwe collega 
Na de voorjaarsvakantie start er op onze school een nieuwe collega, Carol. Zij 
komt werken in Onderbouw 2 en werkt hier maandag tot en met vrijdag. We 
wensen haar veel plezier in haar werk op VSO Herenwaard. 
 
Vertrekkende collega’s 
We hebben ook afscheid genomen van twee collega’s. Juf Jacquoline neemt 
na vele jaren afscheid van onze school en gaat een nieuwe uitdaging aan 
binnen ons bestuur. Ook juf Petra is vertrokken, zij is op een andere school 
gaan werken. 
 
DOORSTROOM 
Op 6 maart is de kick-off van het project Doorstroom 
waarbij we met de tuktuk en twee van onze leerlingen 
die junior barista zijn, naar het plein voor de Markthal 
om daar heerlijke koffies te schenken. Uiteraard is 
iedereen hier van harte welkom, op 6 maart in het 
bijzonder tijdens de opening (13:30 uur) waarbij ook de 
wethouder aanwezig zal zijn! 
 
Schoolschaatsen 

Op maandag 17 februari zijn veel leerlingen 
naar de schaatsbaan in Rotterdam geweest 
om daar te gaan schaatsen. Voor een aantal 
was dit de eerste keer op het ijs! Bij iedereen 
ging het goed en het was een erg geslaagde 
dag. Alle kinderen hebben een bonnetje 
gekregen waarmee ze in de vakantie nog 
eens een keer, gratis mogen gaan schaatsen.  
 
 

Herenwaard-producten te koop 
Groep Groen en de stagegroep van Jaquoline zijn weer hard aan het werk 
geweest om mooie producten te maken voor de verkoop. We maken o.a 
pindakransen voor de vogels, sier/ kerstkransen en nog veel meer.... 
De producten zijn leuk geprijsd zoals bv de pindakrans €3,50. Kom gerust 
even kijken als u op school moet zijn of in de buurt bent. 
 
 
 
https://www.instagram.com/herenwaard/  
https://www.facebook.com/vsoherenwaard/  
https://www.linkedin.com/company/herenwaard 
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