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Belangrijke dagen

- (14 en) 18 juni Herenwaarddag - tijdens schooltijd
- 23 juni Certificaatuitreiking
- 29 juni Ouderavond (online)
- 7 juli Schoolverlatersfeest
- 16 juli Laatste schooldag

VSO Herenwaard & corona
Op dit moment is er nog onduidelijkheid over het geheel
openen van de school. Wanneer we hier meer over
weten, maken we dat kenbaar via de mail en schoolapp.
Vanzelfsprekend gaat de schoolreis van dit jaar niet
door. Zoals u wellicht in het nieuws heeft kunnen volgen,
worden er op scholen zelftesten beschikbaar gesteld om
preventief te testen.
Ook onze school heeft deze testen ontvangen voor
leerlingen en personeel.
U kunt voor uw zoon/dochter, een zelftest aanvragen om
deze preventief te gebruiken.
U kunt dat doen, door een mail te sturen, met daarin de naam en groep
van uw zoon/dochter, aan: m.dejong@herenwaard.nl
Indien uw zoon of dochter klachten heeft dan is het nog steed de bedoeling dat u test
via de GGD!

Certificeringen en gecertificeerde leerlingen
Na het succes van de afgelopen periode, waarin veel leerlingen een
certificaat behaalden, gaat er ook in de laatste maand nog
certificering plaatsvinden, dit keer op het onderdeel barista.
Daarnaast zijn we erg trots op de gecertificeerde leerlingen van de
schoonmaak, want zij geven momenteel instructielessen
schoonmaak in de klassen!
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Branche Groen

Bij branche groen hebben we een leuke opdracht gekregen voor
een klant. We hebben 15 bloembakjes gemaakt als bedankje voor
een receptie.
We hebben de leerlingen de plantjes laten uitzoeken die wij in de
plantenkas op de patio hebben staan. Hierna de bakjes gevuld met
kleikorrels (vocht) en een laag aarde. Voorzichtig hebben de
leerlingen de plantjes in de bak gezet.
Hierna ingepakt zodat het er mooi uit ziet!  De klant was erg blij
met onze bakjes.

Koningsspelen 2021
De Koningsspelen zijn dit jaar gelukkig
wél doorgegaan! Verspreid over twee
dagen hebben de leerlingen
deelgenomen aan clinics basketbal,
softbal en dans! Dit is, mede dankzij de
inzet van de mensen die de clinics
verzorgden, een succes geworden!

Maandverband voor VSO Herenwaard

In Nederland kampen ruim 25.000 meiden en vrouwen met
menstruatie-armoede. Omdat er simpelweg financieel geen
ruimte voor is, wordt bijvoorbeeld wc-papier als alternatief
gebruikt of worden tampons langer gebruikt dan
aangeraden, met eventuele gevolgen van dien. Dat moet
aangepakt worden!
Lidl Nederland steunt dit initiatief! Dankzij Lidl Keizerswaard
kan VSO Herenwaard haar leerlingen extra ondersteunen op
het gebied van menstruatie.
Als Schoolmaatschappelijk Werksters namens MEE
Rotterdam Rijnmond mocht stagiaire Venita Mom samen met
Tamara Kamps 75 pakken maandverband ophalen voor de
school. Daar kregen we ook nog eens 150 mandarijnen bij!
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Afscheid zeecontainer
Afgelopen week is de zeecontainer van het schoolplein
weggehaald.
Hiervoor in de plaats komen twee garageboxen. Deze
worden in de zomervakantie geplaatst.

Lessen programmeren

In de groepen OB1 en OB2 hebben verschillende
leerlingen kennis gemaakt met programmeren. Hierbij
gebruikten ze de BeeBot en het programma
Bomberbot. De leerlingen leren creatief denken en
naar oplossingen zoeken in (computer) situaties.

App VSO Herenwaard
Om gebruik te kunnen maken van
de app van VSO Herenwaard moet
u een nieuwe app installeren.
Download hiervoor de app
“Basisschool App” en kies na
installatie voor VSO Herenwaard.
Via de app communiceren wij met
ouders, komen er handige
push-berichten binnen, leest u
nuttige informatie over de school en
kunt u de ziekmeldingen eenvoudig
regelen.
Ook kunt u hier terecht voor
informatie en berichten uit de klas.

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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