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Belangrijke dagen

- 2 april Goede vrijdag (leerlingen zijn vrij)
- 5 april 2e Paasdag (leerlingen zijn vrij)
- 19 april Koningsspelen
- 23 april Koningsspelen
- 26 april Studiedag (leerlingen zijn vrij)
- 27 april Koningsdag (leerlingen zijn vrij)
- 3 mei t/m 14 mei Meivakantie
- 24 mei 2e Pinksterdag (leerlingen zijn vrij)

Thuisonderwijs VSO Herenwaard & corona
De afgelopen maanden zijn heel vreemd geweest. U als ouder
of begeleider heeft meegeholpen om het thuisonderwijs te
laten slagen en wekelijks werd er een grote envelop bezorgd
met daarin weer extra schoolwerk. E-mails met nieuws of
linkjes met lessen en de onzekerheid wanneer een ieder weer
naar school mocht. Leerlingen die wel naar school kwamen en
hun vrienden misten. Wat zijn we blij dat we weer meer
leerlingen mogen lesgeven op school. Natuurlijk hopen we dat
het snel weer veilig genoeg is om alle leerlingen weer 5 dagen per week op school te
hebben.
Gelukkig hebben wij geen grote uitbraken van Corona gehad op school. Wij willen u
dan ook bedanken voor de samenwerking hierbij!
Wij bese�en dat het thuis houden van uw kind bij verkoudheid een grote impact heeft
maar zijn erg blij met jullie steun.

Team VSO Herenwaard

Certificeringen
Na een spannende examendag hebben de leerlingen van de groepsstage
schoonmaak hun schoonmaak diploma behaald.
Ook zijn juf Lasisa en juf Anissa o�cieel examinator schoonmaak
geworden. Zij mogen nu dus de examens afnemen.
Op maandag 15 maart 2021 hebben er 6 leerlingen van VSO Herenwaard
examen gedaan. Dit was het examen werken in de keuken SVA 1.
Het was erg spannend; 3 leerlingen in de ochtend

en 3 leerlingen in de middag.
En nu kunnen wij vertellen dat alle 6 de leerlingen geslaagd zijn
en een certificaat hebben ontvangen van werken in de keuken.
Wij zijn uiteraard allemaal super trots op onze leerlingen.
Daarnaast heeft Ahmet uit de SKG zijn vorkheftruck-rijbewijs
gehaald en zijn Marcel en Tibbe geslaagd voor het certificaat
‘Werken met tuinmachines’ in Branche Groen!
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Didem Yilmaz
Graag stel ik mezelf eventjes voor, zodat jullie weten wie ik ben!

Ik ben Didem, een dame van 32 jaar en moeder van een prachtige
dochter van 6 jaar oud. Mijn hobby's zijn zwemmen, zingen, dansen en
lezen.
Sinds kort ben ik werkzaam als onderwijsassistent hier op VSO
Herenwaard. Mijn voorkeur ging uit naar het speciaal onderwijs, omdat
het geven van hulp aan kinderen die problemen hebben met het leren
een uitdaging is. In de praktijk zie je het nu nog veel duidelijker, dat het
een van de fijne kanten van ons beroep is om kinderen weer

zelfvertrouwen te geven, om ze te helpen en te begeleiden in hun ontwikkeling.
Daarnaast vind ik het fijn om kinderen te begeleiden in het leerproces.
En als afsluiter ieder kind is UNIEK en dat maakt het werk juist leuker!

Esra Erbek
Ik ben Esra en ik werk sinds november bij ob2 in de klas. Ik heb het
erg naar mijn zin hier.
Ik woon samen met mijn man en dochter in Rotterdam.
Mijn hobby’s zijn boeken lezen, lekker wandelen en tijd doorbrengen
met mijn familie en vrienden.
Ik kijk uit naar de komende periode op de Herenwaard!

Koningsspelen 2021
De Koningsspelen gaan dit schooljaar gelukkig wel door!
Om zoveel mogelijk leerlingen deel te kunnen laten nemen,
is er voor gekozen om deze op twee dagen plaats te laten
vinden, te weten maandag 19 en vrijdag 23 april.
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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.

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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