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Belangrijke dagen

- 8 februari BOOR studiedag (leerlingen zijn vrij)
- 10 februari Disco op VSO Herenwaard
- 27 februari Start voorjaarsvakantie t/m 3 maart

Nieuwe collega’s

Suzanne Boers
Ik ben Suzanne Boers, 36 jaar en sinds 1 januari werkzaam
op VSO Herenwaard.
Tijdens mijn SPW opleiding heb ik hier stage gelopen maar
uiteindelijk in de kinderopvang terecht gekomen.
Het speciaal onderwijs heeft altijd mijn interesse gehad en
eind vorig jaar heb ik de keuze gemaakt om weer in dit
werkveld terug te komen.
Ik ben werkzaam in de mentorgroepen en wanneer nodig als

flexibele kracht. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Ik kijk uit naar een leuke en uitdagende tijd op VSO Herenwaard!

Yvonne Oosterho�
Ik ben Yvonne Oosterho�, getrouwd en wij hebben 4
kinderen. Ik ben 50 jaar en woon in Hendrik Ido Ambacht.
Vanaf 1 januari ben ik op VSO Herenwaard aan de slag, als
onderwijsassistent in de onderbouw en als flexibel waar
nodig. Mijn werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag.
Hiervoor heb ik een aantal jaar op een woongroep gewerkt,
daarvoor 10 jaar op een sbo-school. Maar het onderwijs
bleef trekken en heb de keuze gemaakt weer terug te gaan
naar het onderwijs. En dat is VSO Herenwaard geworden. En
dat is een goede keuze geweest. Mijn eerste indruk is heel
positief, ik voel me welkom, collega’s zijn prettig in contact en makkelijk
benaderbaar. Dit maakt dat ik nog enthousiaster word en er veel zin in heb om
aan de slag te gaan.

Shanti Borsten
Terug van weggeweest is onze collega Shanti. Shanti gaat dit jaar de
groepsstage in de Jumbo begeleiden en verder is ze werkzaam als assistent
binnen de school.
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Berco van Rheeden
Ook terug van heel kort weggeweest is Berco. Hij keert terug in de klas waar hij
dit schooljaar ook begonnen is, als leerkracht in MB1

Disco
Op vrijdag 10 februari is het eindelijk weer zover,
een live disco op VSO Herenwaard! De
afgelopen corona-jaren hebben we weliswaar
succesvolle online edities achter de rug, maar
niks is leuker dan iedereen live op de dansvloer.
Vanaf 19:30 openen de deuren en de avond
duurt tot 21:00. De toegang is uiteraard gratis,
de leerlingen kopen een kaart voor een drankje

en een hapje bij de deur.

Aankondiging nieuw schoolplein
Vanaf april beginnen de werkzaamheden
voor een nieuw schoolplein. Hier willen we u
alvast van op de hoogte brengen. In de
volgende nieuwsbrief zullen we hier op
terugkomen.
De tekening hiernaast is slechts een
impressie, een van de vele tekeningen die
momenteel de revue passeren.

Nieuws uit branche Groen
Branchegroep Groen is hard aan het werk om deze
groenstrook met struiken kaal te maken. Snoeien, zagen en
takken afvoeren. Dit allemaal ter voorbereiding voor de grote
opknapbeurt van het schoolplein die eind april a.s start.

Schoolschaatsen
Op maandag 20 februari gaan we schoolschaatsen.
Verschillende groepen of leerlingen uit groepen
hebben zich opgegeven. Zij gaan begeleid met een
bus vanuit school naar de schaatsbaan. Hebben ze
geen schaatsen, dan lenen ze deze via school. Bij het
schaatsen zijn handschoenen verplicht, zorg dat deze
meegenomen worden door de leerlingen!
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TreinTrainPakket en bezoek Spoorwegmuseum
Vanuit de NS is een lespakket beschikbaar gekomen voor leerlingen in het VSO
om kennis te maken met en het leren van reizen met de trein. Hier is het

TreinTrainPakket voor ontwikkeld. Wij zijn gekozen
om hier als eerste school in Nederland van gebruik
te maken. Hiervoor gaat groep MG2 op dinsdag 31
januari met de hele klas, met de trein naar het
Spoorwegmuseum in Utrecht. Hier krijgen zij van
niemand minder dan de CEO van de NS, Wouter
Koolmees het eerste TreinTrainPakket overhandigd.

Hierna gaan ze de weken erna aan de slag met dit pakket in de klas.

Rotterdampas
Iedereen kan een Rotterdampas kopen. De
Rotterdampas kost € 60,-, maar als je een
minimuminkomen hebt, studeert, kind of
65-plusser bent, kom je misschien in
aanmerking voor een reductietarief. Check
hier voor welk tarief je in aanmerking komt en
onder welke voorwaarden.

Parro VSO Herenwaard
Vanaf dit schooljaar werken we
op VSO Herenwaard met Parro
voor de meeste communicatie. U
kunt de app downloaden en
gebruiken en u heeft inmiddels
een uitnodiging ontvangen om u
als ouder te koppelen aan uw
zoon/dochter. In Parro kunt u

berichten en foto’s uit de groepen lezen en bekijken, maar ook de
communicatie met de juf of meester verloopt via de app. Daarnaast kunt u
ziekmeldingen eenvoudig doorgeven via Parro én staat de agenda van de
school en klas er in. Heeft u vanuit Parro géén email ontvangen om u te
koppelen aan uw zoon/dochter, neem dan contact op met de juf of meester
van de groep.
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https://www.rotterdampas.nl/info-contact/tarieven-voorwaarden

