
B e l a n g r i j k e  

d a t a :  

1 november: 

Schoolfotograaf 

2 november: 

studiedag PLG 2 en 

SG 

17 november: 

Workshop Ghetto 

Chef, Islamunda 

24november: 

Workshop Ghetto 

Chef, Islamunda 

24 november: 

Wittebedjes-feest 

voor de groepen SG, 

PLG1 en PLG2 

 

N i e u w s b r i e f  
November 2017 

GamerzPlaza met R3C Gaming 

Speel en ontdek elke derde vrijdag van de maand de nieuwste games tijdens 

GamersPlaza, een gezellige gamemiddag volop 

avontuur en competitie! 

Speel op de WiiU, Playstation 3 en Playstation 4 en 
daag de anderen uit! De game-inloopmiddag wordt 
georganiseerd en begeleid door de medewerkers 
van Stichting R3C Gaming. Zij geven als dat nodig 
is uitleg over de games en zorgen ervoor dat je kunt 
genieten van het spel. 

Werken in het groen 

Dit schooljaar zijn we gestart met de branchegroepen groen, horeca en wasserij. In 
de branchegroep groen willen we leerlingen o.a. vaardigheden aanleren die horen 
bij een eventuele toekomstige werkplek in de 
groenvoorziening. Het gaat om activiteiten als 
plantjes zaaien, verzorgen, opkweken, verpotten, 
sproeien, schoffelen enz.  In het voorjaar hopen 
we bijvoorbeeld onze zelf gekweekte viooltjes te 
gaan verkopen.  Ze staan nu te groeien in onze 
kas op de patio. 

Leerlingen die het aan kunnen en leuk vinden, gaan ook onder 
persoonlijke begeleiding leren werken  met tuinmachines.  
Daarvoor hadden we al een professionele bladblazer en er zijn 
nu ook een motorgrasmaaimachine en een bosmaaier bij ge-
komen.  Uiteraard beschikken 
we ook over de juiste bescher-
mingsmiddelen. Veilig werken 
staat voorop. Wanneer moge-
lijk kunnen  de leerlingen hier-
voor ook erkende (deel-)
certificaten laten behalen. 

Schoolfotograaf  

Woensdag 1 november komt de schoolfotograaf langs op 
VSO Herenwaard. 
Iedere leerling gaat zowel met de klas als individueel op de 
foto.  

Make Moves 

Wil je leren dansen, bewegen en gezond bezig zijn? 
Proeflessen breakdance, streetdance, capoeira, afro dan-
ce, boogie worden op woensdag 15 november gegeven 
bij Islamunda, van 13:00 - 14:30 en van 14:30 - 17:00 


