
  NIEUWSBRIEF SEPTEMBER/OKTOBER 2020  

 
Belangrijke dagen 
 

- 01 oktober Ouderavond (digitaal) 
- 13 oktober Studiedag, leerlingen zijn vrij 
- 19 oktober Start herfstvakantie, tot en met 23 oktober 

 
 
Start schooljaar 2020/2021 & maatregelen Corona 
We zijn weer begonnen! De school is nog steeds voorzien van looprichtingen, 
aangegeven door middel van tape-lijnen en picto's. Leerlingen zullen meerdere keren 
per dag gewezen worden op het reinigen van de handen, de wijze waarop de 
leerlingen de school in/uit gaan met het taxivervoer zal gehandhaafd blijven. 
Wanneer ouders/verzorgers, gasten van buitenaf de school moeten bezoeken, vragen 
wij u bij de entree te wachten en een triage formulier in te vullen. We vragen u de 
school zo min mogelijk te betreden (of in overleg). 
 
Ouderavond VSO Herenwaard 
Op donderdag 1 oktober houden we onze jaarlijkse kennismakingsavond. 
Door Corona zal deze anders verlopen dan u van ons gewend bent. We 
mogen geen ouders op school hiervoor uitnodigen. Hoe dit precies zal 
gaan verlopen, hoort u later van ons. 
De OPP’s zullen in ieder geval naar u opgestuurd worden, welke u 
ondertekend terug kunt sturen aan school. 
 
Schoolmaatschappelijk werker 

Mijn naam is Rozemieke van Tongeren en vanuit MEE Rotterdam 
Rijnmond ben ik verbonden als schoolmaatschappelijk werker op 
VSO Herenwaard.  
Ik ben werkzaam op de dinsdag, maar u kunt iedere dag de school 
bellen voor het maken van een afspraak.  
Ik ben bereikbaarbaar via mail (r.stiksma@herenwaard.nl) of 
06-26707312. 
Als schoolmaatschappelijk werker ondersteun ik ouders, kinderen en 
leerkrachten. Samen zoeken we naar oplossingen voor allerlei 
vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of 

de thuissituatie. De gesprekken zijn vertrouwelijk (tenzij er sprake is van een 
veiligheidsrisico). Overleg met derden gebeurt alleen als u daar toestemming voor 
geeft. Dit geldt ook voor de gesprekken met uw kind. Er zijn geen kosten verbonden 
aan schoolmaatschappelijk werk. 
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Oefentherapie 
Sinds afgelopen schooljaar is er op de VSO Herenwaard Oefentherapie. Dit jaar zullen 
wij, Linda Zantman en Patty Bakx, op dinsdag aanwezig zijn. We behandelen kinderen 
die moeite hebben met bepaalde motorische vaardigheden. Dit zijn bijvoorbeeld: 

- Handelingen die de leerlingen op hun stage leren die ze moeilijk vinden (denk 
aan bv. snijden van groente, dingen tillen). 

- Moeite met grof motorische vaardigheden zoals: rennen, springen, lopen, 
fietsen, klimmen etc. 

- Moeite met fijn motorische vaardigheden zoals: knippen, tekenen, schrijven, 
knutselen, ritsen en knopen vastmaken en losdoen, veters strikken etc. 

- Houding en bewegingsproblemen zoals: moeite hebben met rustig zitten op 
een stoel, een gebogen of scheve zithouding, bijzonder looppatroon etc. 

- Pijnklachten zoals: pijn in hoofd, nek, knieën, voeten etc.  
De leerkracht en intern begeleider kijken naar de motoriek en wanneer zij een 
zorgvraag hebben zal deze met u worden besproken.  Ook wanneer u als ouder een 
motorische zorgvraag bij uw kind ziet, dan kunt u dit op school laten weten. Wanneer 
u dit wenst dan kan uw kind oefentherapie op school krijgen.  
Voor meer informatie kunt u ook kijken op:  www.inbalans-oefentherapie.nl  
 
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 Rijnmond 
Trots op onze leerlingen Yulia en Vanessa die 
op school een interview hebben gedaan voor 
Rijnmond. Ze vertellen hoe het is geweest toen 
de school dicht was en hoe het nu is, nu ze 
weer naar school kunnen. Wil je het 
terugkijken, klik dan op deze link: 
https://rtvr.nl/u8y_  
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DOORSTROOM in de zomervakantie 
 
Mohamed heeft in de vakantie namens DOORSTROOM 
koffie gezet bij het Maasstad ziekenhuis. In de tuktuk 
heeft hij als junior-barista voor zo’n 30 mensen espresso, 
cappuccino en americano gezet, goed hoor!  
 
 
 
 

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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