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Belangrijke dagen 
 

- 5 november Schoolfotograaf 
- 6 november Staking - De school is gesloten 
- 26 november Studiedag - leerlingen zijn vrij 

 
 
Landelijke onderwijsstaking 
De vakbonden hebben 6 november 
benoemd tot nieuwe stakingsdag. Dit 
vooral om aandacht te vragen voor 
het grote lerarentekort. 
Een groot gedeelte van het team 
gaat deze dag staken en actievoeren 
om de eisen kracht bij 
te zetten. Hierdoor is er op die dag te 
weinig personeel aanwezig om het 
onderwijs door te kunnen laten gaan. 
Wij hopen dat u als ouder/verzorger ouders deze actie ook onderschrijft en 
op woensdag 6 november uw kind(eren) thuis kunnen houden of elders 
onderbrengen. Alleen als uw kind niet thuis kan blijven of u geen opvang kan 
vinden, dan kunt u bellen naar school. Wij zullen dan samen met u zoeken 
naar een oplossing. 
 
 
Nieuws uit de schakelgroep 

Vanaf woensdag 13 november gaan 11 leerlingen weer 
lessen volgen op Zadkine College, locatie Frankendaal. 
De 1e periode krijgen ze lessen "Verkoop & Retail". We 
hebben er zin in!   
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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.  
 
 
Schoolfotograaf 
Woensdag 1 november komt de schoolfotograaf langs op 
VSO Herenwaard. 
Iedere leerling gaat zowel met de klas als individueel op 
de foto 
 
 
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 

VSO Herenwaard Nieuwsbrief November 2019 

https://www.instagram.com/herenwaard/
https://www.facebook.com/vsoherenwaard/
https://www.linkedin.com/company/herenwaard

