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Belangrijke dagen 
 

- 7 juni Suikerfeest VSO Herenwaard 
- 9/10 juni Pinksteren 
- 11 juni Studiedag 
- 28 juni Herenwaarddag 
- 2 juli Oudergesprekken OPP 
- 10 juli Certificaatuitreiking - Schoolverlatersfeest 
- 20 juli Eerste dag zomervakantie 

 
 
28 juni Herenwaarddag - Country & Western 
 
Op 28 juni vieren we onze jaarlijkse 
Herenwaarddag. In de ochtend gaan alle klassen 
een leuke activiteit doen en eten we lekker op 
school.  
In de namiddag en avond is het feest op school in 
het thema Country & Western.  
Vanaf 17:00 uur is iedereen welkom op VSO 
Herenwaard en het feest duurt tot 20:30 uur. 
Iedereen is van harte welkom! 
 
Let op, de leerlingen zijn deze dag tot 13:00 uur op 
school aanwezig! 
 
 

Folder 18 jaar… en dan? 
Je wordt bijna 18 jaar of bent dat 
misschien al. Je zal merken dat er 
veel verandert. Dit zijn belangrijke 
dingen. Deze folder met informatie is 
dan gemaakt. Er staat in wat er 
verandert en wat je kunt en soms 
móet doen. Deze folder is voor jou 
geschreven. De informatie is 
natuurlijk ook voor de 

ouder(s)/verzorger(s) die je helpen bij het regelen van bijvoorbeeld je geld en 
ziektekostenverzekering. Als je vragen hebt, kan je ook contact opnemen met 
Sjoerd van Tongeren (stagecoördinator) of Lennart Zwijnenburg 
(schoolmaatschappelijk werker) Deze folder kun je ook vinden op de website 
en app van de school. Je kunt dan op de links naar de websites klikken. 
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Update VSO Herenwaard app 
Om gebruik te kunnen (blijven) 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. 

Wassen voor de burgemeester  
 
Afgelopen maand mochten wij in onze wasserij de 
overhemden van burgemeester Aboutaleb strijken. 
Vanmiddag hebben we ze persoonlijk afgeleverd 
bij hem op het stadhuis! Als zelfs de burgemeester 
tevreden is over onze strijkservice... 
 
 
 
 
 

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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