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Wij zijn een samenwerking gestart met “Betty kookt”, een maaltijdservice
voor iedereen! “Betty kookt” is een opstartend bedrijf van Liesbet

 28 juni start Ramadan

Brouwer, wat samen met onze leerlingen gezonde, biologische maaltijden wil

 7 juli studiedag

Voor verse en gezonde maaltijden kun je altijd bij Betty Kookt terecht.

 9 juli
schoolverlaters feest
 19 juli start zomervakantie
 1 september start
nieuwe schooljaar

gaan leveren.
De maaltijden worden bereid in de keukens van VSO Herenwaard. Hier
wordt een werkplek gecreëerd, zodat leerlingen praktijkervaring op kunnen
doen en zich voor kunnen bereiden om uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk
deel te nemen aan het maatschappelijk leven.
Wekelijks wisselt het assortiment. Er wordt gewerkt met duurzame en
eerlijke producten. Het vlees is biologisch en de kip is antibiotica-vrij.
Voor het menu en/of informatie kunt u terecht op www.bettykookt.nl

Ouderbijdrage
Ieder schooljaar
vragen wij de ouders
40 euro ouderbijdrage. Als u nog niet
heeft betaald, vragen wij u om dit geld
over te maken op
rekening
14.84.31.585 ten
name van de Dr. A.
van Voorthuysenschool. Natuurlijk
ook de naam uw kind
erbij vermelden!

Workshop poëzie
Groep 2a heeft meegedaan aan een workshop poëzie door studentes van de Hogeschool Rotterdam. Alle leerlingen hebben een gedicht gemaakt en het gedicht van
David hebben we ingestuurd voor de poëziewedstrijd uitgeschreven door Special
Arts. Het gedicht van David in het thema ‘plezier’.
Hond
Spelen met een bal
Spelen met een knuffelbeer.
Hond ligt in de zon
Gepest door een vlieg
Slapen aan het voeteneind
Douchen is fijn. Om fris te zijn.
Zin om naar buiten te gaan
Henny trots!
Op 12 juni was de officiële opening van EXPO aan het Binnenwegplein.
(www.stadvancultuuronderwijs.nl)
Het KCR wil Rotterdam op de kaart zetten als "Rotterdam, DE stad van
Cultuuronderwijs". Er is een mobiele zuil gemaakt, waarop divers werk te zien is
van verschillende scholen.
Deze zuil kun je nog 1 maand op deze plek zien (vlak voor de voormalige
boekwinkel van Donner). Daarna toert die rond in Rotterdam.
Ook onze school heeft hier aan meegewerkt door werk in te sturen van een van
onze leerlingen met een bijzonder verhaal.

